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Introducció

[ER apreciar tota la valor integral d'aquest lli-

bre d'Arbre de Sciencia, caldria reviure el

moment psicològic del Bt. Ramon LuU al co-

mençar la feixuga tasca.

Des d'el punt de sa conversió, trenta anys enrera, el

seu ideal de servir a Deu, son sant negoci^ s'era concretat

en els tres propòsits següents: i."" Patir martiri per son

Amat; 2." Propagar la coneixença de Deu mijançant la pa-

raula viva, i preparar operaris evangèlics en col•legis apos-

ta on apendríen el llenguatge dels descreents; 3." Des-

truir científicament, valent-se de la paraula escrita, les

falses creences, per tal que d'entre ses ruines, s'alçàs vi-

va, pura i santa la Religió de Jesu Christ. I amb una pre-

paració de deu anys de disciplina corporal i esperitual,

començà la tasca, escrivint de bell entuvi la magna obra

de Contemplació amb gran pressa i afany de portar-la a

compliment, per poder anar totduna a promoure la fun-

dació de col•legis de llengües i córrer després a cercar

martiri. «... prec vos, Sènyer, que vos en mon temps me
fassats veer que ells (homens religiosos) ordenen e trac-

ten com aprenen diverses lenguatges e que vajen preicar
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los infeels e que sien màrtirs per la vostra amor». ' «En

axí com hom qui famejant se cuita com menuga e fa de

grans bocins per la gran fam que sent, en axí, Sènyer,

tant es gran lo desig quel vostre servidor sent com pus-

ca murir per donar laor de vos, que nit e dia se cuita e

sesforsa aitant com pot, com pusca dar acabament a

aquest libre de Contemplació; e puxes com 1 aura acabat,

que vaja escampar sa sanc e ses làgremes per amor de

vos en la sancta terra en la qual vos escampàs sanc pre-

ciosa e làgremes misericordioses». ''«En axí, Sènyer, com
linfantó grapona per so car es desijós d anar, en axí lo

vostre servidor se cuita aitant com pot per abundància

de desig... com pusca venir a les vies e a les carreres les

quals lones temps ha tant desijades com pogués anar

per elles». 3 En tota l'obra vibren aquests anhels imperio-

sament, categòricament.

I de fet, compilades les seves primeres produccions,

fonaments macisos de tota l'obra lul•liana

—

Art general,

base científica, Libre del gentil e dels .iij. savis ^ contro-

vèrsia, i Contemplació, enciclopèdia ascètica—concentrà

les seves poderoses energies en la fundació de col•legis de

llengües, planter de missioners, per tal «que en axí com

lo príncep qui guerreja ab altre príncep ha manera com

met frontalers pei' los extrems de ses terres, que en axí

fossen fets monastirs per les terres dels cristians qui par-

ticipen ab los infeels, e que segons que es lo lenguatge

d aquelles gents, aprenen lur lenguatge e que participen

ab ells e los preyquen».'^Amb l'afany d'iïn apostolat in-

deficient, conseguí veure la fundació de Miramar, a Ma-

llorca, l'any 1276, gràcies a la munificència del rei en

Jaume II; i la d'un altre col•legi a Roma, l'any 1284, fun-

dat p'el papa Honori IV, a qui sembla que s'oferí el

Bt. Ramon, s com a fruit madur i a tast d'aquelles funda-

I. Contemplació; cap. no, 29.—2, Ib. cap. 131, 20.—3. Ib. cap

136, 24.—4. Blanqiierna; cap. 85, 2.-5. Ib. cap. 78, 3.
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cions. I encara més, desde 1288 fins a 1292, el seu zel

apostòlic pogué somniar en la realització dels seus vots

ardentíssims, veent com una expedició de missioners a la

Tartaria, conseguia menar a l'aprés de la Església sis mil

infeels qui reberen l'aigua regenerant del sant baptisme

de Jesu Christ. Més tan belles perspectives, com tantes

altres, s'esvaniren en una enganadora visió de miratge.

No havia obtenguts millors resultats son desig de

martiri. Després de la fundació de Miramar «havia I amic

a anar longues carreres e dures e aspres; e era temps que

anàs per aquelles e que portàs lo gran feix que amor fa

portar a sos amadors. E per açò lamic aleujà sa ànima

dels pensaments els plaers temporals, per ço quel cors

pugues portar lo càrrec pus leugerament, e 1 ànima anàs

per aquelles carreres en companyia ab son amat». 'Ra-

mon lo foll, amb la follia de la creu, insania crucis, esco-

met tots els grans ideals del cristianisme: la conversió

dels infeels, l'unió dels cismàtics orientals, la conquesta i

possesió de la santa Terra d'ultramar, la confusió dels

sistemes doctrinals qui son en error; i per guardó i coro-

na, suspira car «tant salongua lo dia, Sènyer, que jo pre-

na martire per la vostra amor en mig del poble confes-

sant la sancta fe crestiana, que tot me sent languir e

murir de desig e de enyorament com no som a aquell dia,

e que sia en mig del poble turmentat axí com leó o altra

bèstia selvatge qui es environada de cassadors aucients

e devorants aquella».^ El zel apostòlic, qui no coneix ma-

nera, li havia feta cercar i trobar aquella avinentesa a

Tuniç, l'any 1292, on, en mig del poble, confessant la

santa fe, fonc escarnit, afrontat, bastonetjat i apedregat,

com bèstia selvatge; però la mort per martiri, com la

mort per malaltia, 3 fugia d'ell com ombra fonediça, per-

I. Blanquerna-Amic e Amat, v. 346.—2. Contemplació; cap. 136,

21.— 3. Al meteix any 1292, abans d'anar a Tuniç, havia estat greu-

ment malalt a Gènova, i combatut de violentíssima tentació.
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llongant l'angoixa del desig violent d'unir-se a l'Amat. I

com au ferida, tota sanquetjant, cerca redós a Roma, la

ciutat eterna, per libar consolació en el tractament direc-

te del sant negoci amb el cap visible de l' Església de Jesu

Christ. Tampoc no aconseguí res.

Passats havia trenta anys de treball incessant en tots

els ordes de la activitat humana, i ja al límit de la velle-

sa, escarnit per tot arreu, objecte de burla i ludibri les

seves obres, sadollat de totes les amargors de la vida,

arriba un moment en que en mig del glaç de la desola-

ció, sent aixelats tots els seus ideals, se li acopen les

ales i tomba en aquell sublim Desconort (any 1295) ple

de lirisme, on hi vessa tota la essència del dolor de la

seva ànima delicada i selecta, qui sembla ha de roman-

dre per a sempre reduïda al quietisme. I es allavors que

entre l'enderroc de sos desigs i enyoraments, se redreça

aquella ànima de tremp d'acer, amb major brivada i amb
ardor tota jovenívola, i comença aquest llibre d'Arbre

DE SCIENCIA.

*
* *

Plau imaginar l'autor a Roma, l'any 1295, al dia del

arcàngel St. Miquel temps de bells arbres carregats de

bells fruits - contemplant la cút/w/a^^ííz romana a l'hora-

baixa, hora suprema de malenconies i enyorances. La

ciutat dels cèsars i dels papes, tota indolent, recullint-se

dins la calma, auriolada de glòria; planura enllà, diefani-

tats autumnals, l'horitzó resplendent de llum daurada, el

sol tombant dins l'onda mediterrània, vers la pàtria llu-

nyana, la dolça Mallorca.

«En desconort e en plors estava Ramon sots un bell

arbre, e cantava son Desconort per ço que aleujàs un poc

sa dolor, la qual havia per ço car no podia haver acabat

eft la cort de Roma lo sant negoci de Jesu Christ e la pú-
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blica utilitat de tota la crestiantat».'La punyida dolorosa

de la decepció li feia desitjar estar sempre en «sa tristicia

desconortat, car Jesu Christ ha tants pocs amadors», i li

havia fet formar el propòsit, quasi desesperat, d'espolsar-

se la pols dels seus viatges, pols de tots els camins, dins

la Ciutat eterna, i fugir-ne per a sempre, i «tornar als

sarraïns e a ells dir veritat de nostra fe e fer honor a ella

segons mon poder e la gràcia e la ajuda què esper a ha-

ver de Deu qui mà creat, e tractar sa honor e rependre

aquells per qui en est mon es desonrat».^

Sa barba florida se li desmaia sobre el pit, evocacions

doloroses l'ullprenen i en professo endolada li flagellen

l'esperit i li engrunen el cor. Es el moment congriador

de les grans pietats, YEli, Eli! «Deu meu, Deu meu! Per

que m'haveu abandonat?» 3

Però aquell vell foraster no es de Uenyam comú: en

lloc de desfer-se com un grum de sal dins la gran dissol-

vencia de la tribulació, adquireix dureses de roca mari-

na. Me par veure-lo adomdant la frevoltat humana amb
grapa d'heroi, a l'hora solemne del sol morent. Un llam-

pec d'intuició l'ha aclarit sobtanament, i esguardant en

l'arbre que tenia su davant, pensà que totes quantes co-

ses son, en ell eren significades, i li venc en voluntat

d'escriure aquesta obra, «libre general a totes sciencies,

qui leugerament se pogués entendre, e per lo qual hom
pogués entendre la sua ^r/^é';zí'r(í/ que feta havia», 'lli-

bre qui «es finalment per ço que Ramon qui no ha a qui

pusca mostrar perfetament la sua Art general^ pusca sig-

nificar per aquest Arbre dè Sciencia lo general enteni-

ment que hom pot haver per la sua Art a totes scien-

cies»; s
i que l'escusàs de la fatuïtat que li apponíen

alguns per ço car no havien coneixença d'ell ni de ses

I. Arbre de Scienct'a-Fròltc, i.—2. Ii>. 5.-3. Matth. XXVII, 46.
—4. Arbre de Sct'enaa-Fròlçc, 4-— 5- fb. De les qüestions del hàbit
d esta sciencia, 4.



XII Introducció

obres 'que no més llegien, segons gràfica expressió seua,

«com gat qui pas tost per brases».

'

I encontinent, aquell meteix dia de St. Miquel posa

fil a l'agulla, amb tota la vivor de la jovenesa i amb tot

el seny de la seixantena. Fins a les kalendes d'abril, 3 sis

mesos seguits, dura la tasca, qui degué descapdellar-se

amb activitat portentosa, ja que curtetja el temps per es-

criure-la materialment.

Aquest Arbre de Sciencia més bé que un arbre, es

un boldró d'arbres, un bosquet enciclopèdic de setze '^

exemplars de tota la flora científica: elemental^ vegetal^

sensual, ymaginal, humanal, moral (virtuós i viciós), im-

perial^ apostolical^ celestial^ angelical^ eviternal, maternal,

cristianal o de Jesu Christ, divinal, exemplifical i questio-

nal. Tots se nodreixen i prenen ufana del terrer llecoro-

síssim del sistema de l'autor. Sembla, non obstant, que

aquest, convençut de que la seua Art general era una

mica massa subtil i abstrusa, volia fer el seu sistema més

assequible i menjívol, per tal d'enllepolir-hi tot hom.

Els primers arbres son de forma una mica escarda-

lenca, com a més castigats per la salsuge de la marinada

que acabava de passar l'autor: per a I'Arbre general, ve-

nen a ésser les rels, de revinclaments convulsius, i el tronc

bonyarrut i d'escorxa crivellada.—Desde VArbre imperial

fins al de yes7i Christ—espècie de branques rams i fulles

del Arbre general—la vegetació lul•liana se fa més espone-

rosa, pren formes opulents, i la fruita, fruita de filosofia i

de teologia, es molt més sucosa i retent.

—

VArbre exem-

plifical vé a ésser la flor del Arbre general, una floració

tota franciscana, ingènua i càlida, de coloracions super-

bes i de moviments vius, com un oasis meridional amb

I. Arbre de Sciencia-VròXç.c, 6.—2. Desconort, 22.—3. Arbre de

Sciencia-De les qüestions del hàbit d esta sciencia, 7.—4. En realitat

son 17 ja que VArbre moral s'esbranca en dos: de virtuts i de vicis.
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música de cants d'aucellada, de remoreig d'aigues cor-

rents, de bronidissa d'insectes i fulles menades p'el vent,

sota un cel blau i sobre un terrer reverberant de sol en

irisacions de puríssima llum.—Segueix ï'Aròre qüestio-

na!, eixut com la fruita de bessó, de clovella aspre i seca,

on en abundós esplet de quatre milia qüestions, se com-

pilen i resumeixen tots els altres arbres.

L'obra es purament doctrinal, producte de intelligen-

cia pura, i per tant en general, prou eixuta. Non obstant,

en VArbre exemplifical, l'autor deixa volar alloure sa fèr-

vida imaginació, i s'esbrina tot en bell brostim d'apòlecs

vius, palpitants, com una limfa o una flama essencial qui

adelita, apassiona i vivifica. Hi abunden també les anèc-

dotes autobiogràfiques qui li donen una gran valor. Ade-

més, per tot arreu salten belleses inesperades: ara un vol

d'idees noves, com un esbart de caderneres en mig d'un

areny; suara una concepció atrevida, de potencia genial;

ací utopies encisadores d'ingenuitat, allà una visió plena

de misteri i de profecia. Cal notar la concepció lul•liana

de les persones públiques, de comuna utilitat^ i de les

obligacions que imposen els oficis respectius, al ensems

que la honor que'ls cove. «... en la honor del príncep es-

tà lonrament el repòs del poble». '«Es lo tronc papal

semblança al sol en resplandor e en offici'».^Se fan re-

marcar també ses idees sobre la sistematització de la cièn-

cia mèdica i astronòmica, i sobre tot, de la ciència jurídi-

ca, en la que enyora una «manera general» concreció de

les formes primeres d'on derivassen màximes aplicables

a la solució de tots els casos concrets. Encara, i especial-

ment, cal remarcar la afirmació sense reserves que fa en

\Arbre questional de que «coven que nostra Dona sia es-

tada concebuda sens peccat», 3 anticipant-se a una ques-

I. Arbre de Sa'encia-Dels rams del Arbre imperial, 6.—2. lí. De
les fulles del Arbre apostolical (I part), 2.-3, fò. De les qüestions

de les fulles, (Del temps del Arère maternal) 505.
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tió fortment debatuda després, la de la Concepció imma-

culada de nostra Dona santa Maria. El briu amb que el

benaventurat autor afirmà aquest misteri, fonc causa de

que el regne, la diòcesis i l'extinguit estudi general de

Mallorca, adoptassen per patrona la Inmaculada Concep-

ció, i origen del privilegi de portar hàbit blau els profes-

ses de tota la provincià franciscana de Mallorca.

Acabada la compilació d'aquest Arbre a les kalendes

d'abril, al bell temps de pascor, a la ciutat de Roma, l'au-

tor en ofrena humil de pietat i devoció, el posa «en lo

general altar de sent Pere, e a Jesu Christ e a nostra Do-

na e als àngels e als sants qui jaen en Roma»' el coma-

na ' fervorosament.

Deslliurat del gran treball de l'obra, en fa mercès a

Deu lo qual loa e beneeix a son poder, la torna sotsme-

tre a la correcció de sancta mare Església romana, com
ja ho havia fet abans de tractar de la summa Trinitat, ^ i

suplica al papa i als cardenals que la prenguen en grat,

la corregesquen si hi ha alguna error, i que l'aprovin,

«car molt de bé sen poría seguir segons que apar en lo

seu procés». 3

*
* *

Meravella realment la gran serenor que senyoretja to-

ta l'obra, després de la gran conturbació qui'n fou la gè-

nesi. Quasi es pot dir que aquest Arbre de Sciencia se-

nyala el moment resolutiu, el trenc patològic, d'aquella

gran crisi anímica que sufrí durant anys enters; i es el

primer raig amb que «lo lum de la cambra de lamat venc

illuminar la cambra de 1 amic per ço que n gitàs tene-

bres», * el moment en que «Enlumenà amor lo nuvolat

quis mès enfre lamic e lamat»; nuvolat i tenebres amb

I. Arbre de Sciencia-De. les qüestions del hàbit d esta sciencia, 8.

—2. Ib. De les flors del Arbre apostolical.—3. Tb. De la fi d aquest
Libre.—4. Blanquerna- .\m.{c e Amat, 100.—5. Ib. 123.
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que Deu es servit d'embolcar les ànimes escullidés, estat

que tan apassionadament havia cantat l'autor en el poe-

met d'Amic e Amat, lo meteix que sigles després el cantà

amb el meteix inflamat lirisme St. Joan de la Creu.

D'ací en avant sentirem encara el plany adolit de l'au-

tor davant la poca amor qui crema per son Amat, o el

brunziment de la vergassada qui fibla de santa indigna-

ció, però a guisa d'esplais anecdòtics; i en breu de temps

el trobarem dedicat a la predicació i a escriure obres doc-

trinals, treball de pura sembra, sense preocupar-se del

fruit, deixant a la providencia de Deu, la cura de regar i

de dar increment. Aqueixa conformança, qui implica el

despullament absolut de tota amor pròpia, la sumissió des-

cuidada, plena de cega confiança, en el voler del Amat, es

una de les grans victòries del benaventurat autor i la rea-

lització pràctica de l'ideal dels Sants: Amar per amar.

Aquesta obra destinada a omplir una conveniència,

per no dir necessitat, de mètode dins la Art lul•liana, ha-

via d'obtenir gran predicament en l'escola dd l'autor fins

al punt d'anomenar-la Liber divinalis vocatus Arbor Scien-

TiAE. Non obstant, no més coneixem dos manuscrits bons,

ambdós del XV^" sigle, representants de dues famílies de

codis en que's degué esbrancar el tronc o codi primitiu.

Ambdós guarden una perfecta unitat, però amb diferen-

cies accidentals de formes Uinguístiques, modos d'ex-

pressió, i àdhuc d'orde expositiu en les qüestions de les

fulles i en part de les del fruit del Arbre questional^ com
notarem oportunament.

Ens ha servit de base per aquesta Edició el m.s.

A, de la Biblioteca Ambrosiana de Milàn.

M.s. Z^5i5 inf., en fol sisternat, paper i pergamí, de

2 1 8 fols de texte -f- 7 de taula, numeració romana coe-

tània i altra numeració moderna aràbiga en llàpiç, qui no

coincideixen. AI davant té dues guardes de paper: en la
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i.^ hi ha rinscripció «Raymundi Lulli
\
Arbor Scientice

\

Lingua Hispànica-»'^ al dors de la 2.^ una nota moder-

na en llatí, adverteix que manquen 16 pàgines (son 16

fols '), que en alguns està repetit el número de foliació, n
que aquesta salta del 149 al 160. Segueix una Taula mo-

derna (XVIP" o XVIII^" sigles), un fol de pergamí en

blanc, i 7 fols de paper com el del texte contenint la

Taula coetània, incompleta al començament, qui manca.

Un altre fol de paper sobrant i en blanc, deixa veure bé

la marca d'aigua (un trifoli horitzontal dins un oval amb
una creu a la dreta) i vé un altre fol de pergamí amb una

làmina colorida al dors, representant I'Arbre simbòlic, un

poc borrós, al peu del qual i tranquilament asseguts, es-

tan el benaventurat autor i el monge. Manca el fol .j. i se-

gueix el text en el .ij. Alguns fols duen notes o postules

marginals coetànies i posteriors al text. Acaba al fol 218

(233 de la numeració moderna) amb l'explicit:

|[ Acabat es lo libre del

Arbre de Sciencia

|[ Petrus eximeneç de la torre vocatur

qui suís manibus scripsit benedicatur

El llenguatge es d'una gran puresa, amb tendència a

la evolució de les formes lèxiques; lletra diplomàtica ro-

donenca, clara i ben feta, tota d'una meteixa mà molt

dextre, però desiara una mica distreta, amb qualque

omissió, repetició i mots esgarrats.

Ses dimensions son 41 X 29 cm. de tamany i 31 X 22

de caixa. Va escrit a doble columna a l'entorn de 52 ret-

xes per columna. Les inicials, tant dels Arbres com de

ses subdivisions, son senzilles i modestes; les rúbriques

vermelles, i els calderons blaus i vermells alternant.

Va enquadernat en cartó engrutat de pergamí i llom

de badana amb la signatura 555 dins un oval.

I. Els 1-6,7- 12,13-18, 19-24-43 (?) -48-59- 180- 186, 187- 193-

207.— 2. Els 42 -1 93 (del qual resta el bis i manca el i.°) i 213.
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La data es evidentment del XV^" sigle.

El tenim tot fotocopiat.

Per la confronta hem emprat el

B, que no sabem avui on para ni a qui pertany.

M.S. en fol, tot de pergamí, de 278 fols de text, amb

numeració romana coetània, -|- 9 de taula, incompleta,

després de la qual comença el Pròlec al fol .i., i al .ii. v.°

hi ha una làmina policromada del Arbre simbòlic, molt

senzilla. Al fol .iii. comença cl text de VArbre elemental.

Al fol .CC.lxxviij. v.° acaba l'obra amb aquest:

|[ Explícit liber arboris scientie

( Aquest libre de sciencia es estat fenit e complit

la uespra de sancta creu de setembre lany de la

encarnació de ihesu xpist .M.CCCC.xviij. lo

qual es estat scrit de la ma den guillem cavall

de la uila de petpenya.

Segueix una noticia en lletra corrent de l'época, molt

borrosa, de que «dimecres a vespre entre les vij e les viij

ores a viij de vuytuber I any MCCCCxxj fo gran duluuj

daygua que passaua de sus la paret de la tora den ver-

net mes de vj palms de aygua...» Lo que segueix es qua-

si il•legible.

Tot el codi es escrit d'una meteixa mà, lletra mona-

cal clara i pulcra, de perfils correctes, sovint expansio-

nats als marges en carotes d'una varietat portentosa.

També hi ha postilles marginals del raeteix escriba, sal-

vant omisions del texte. Va escrit a doble columna, d'u-

nes 47 ralles cadascuna. El llenguatge hi es conservat en

tota sa puresa, retenint curosament les formes primitives

del lèxic. Cada Arbre comença plana nova amb inicials

grosses, policromades, lleugeres d'ornamentació i de di-

buix correcte; les de les parts dels arbres son bicromades

i més petitones. Les rúbriques vermelles, i els calderons

blaus i vermells alternats.
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Les dimensions totals del codi son 35 X 25 cm. i les

de caixa 23 X 16. Anava enquadernat en pergamí molt

malmès i aldà.

El tenim fotocopiat, però a més de 5 fols ' que man-
quen en el codi, ens falten algunes fotocopies més. *

No cal ponderar el gran servei que'ns ha prestat per

aclarir paraules, frases i conceptes confusos del m.s. A;

contribuint moltíssim a la millor bontat de VEdició, l'es-

ser ambdós, com ja hem fet avinent, representants de

dues families distinctes qui se completen mutualment.

També ens es estada utilíssima, i a voltes necessària,

la versió llatina

P, impresa en caràcters gòtics formant un volum in

fol. i complida a Barcelona dia 20 d'agost de 1505, a cura

i despeses d'en Pere Posa, prevere, qui utilitzà bons m.ss.,

I. Els 78, 79-126, 127 i 181.

* D. Jeroni Rosselló en sa edició, no més començada, del Ar-
bre DE SciENCiA, i D. Mateu Obrador en la preparació d'aquesta,

se serviren ú'un m.s. proprietat d'una familia mallorquina qui en
cedí volenterosament l'empriu. Grans mercès! Però mancabs de
fortuna obligaren el proprietari a desposseïr-s'en, i l'adquirí un
senyor de l'aristocràcia de Mallorca, qui amb criteri, al nostre pa-
rer, molt estret i miserablement provincià, no volgué deixar-lo-

nos, sens al•legar cap motiu; i ens trobarem constrets a refer tot

el treball de preparació, a base del de Milan (A), amb les naturals

conseqüències de noves despeses i pèrdua de temps qui'ns priva-

ren de treure l'obra a llum després de la publicació del Blanquer-
na, com teníem pensat i anunciat.—A punt ja de començar el ti-

ratge, un senyor llibreter-antiquari de Barcelona ens digué que
tenia venal tin m.s. del Arbre de Sciencia i el nos oferia, si l'ha-

viem mester, per confrontes, i àdhuc se prestà a fer-nos-ne treure

les fotocopies en condicions molt ventajoses per la Comissió Edi-

ra, que aquesta aceptà i agraieix coral ment.—Arribat el moment
de descriure aquest m.s. itovellmnent trobat, consultant les notes

de n'Obrador referents al que ell coneixia, notarem que ambdós
eren de la meteixa data (1418), escrits a Perpinyà de mà d'en Gui-
llem Cavall, tenien el meteix nombre de fols (278) i les meteixes
llacunes, i deduïrem que era el meteix de l'aristòcrata mallorquí.

Dels dos en férem un sol, i el representarem amb un sol signe (B).

—A última hora volguérem reproduïrne una làmina policroma-

da, però el llibreter-antiquari ja l'havia venut, i per secret profes-

sional no'ns volgué i-evelar el nora del nou proprietari.
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més primitius al parèixer que'ls nostres, si es que no's

servis del m.s. troncal o algún derivat d'ell en linia recta,

ja que armonitza meravellosament els A i B.

La versió resulta bastant completa i perfecta, si bé en

els passatges difícils es a voltes un poc massa lliure, des-

entranyant bé els conceptes, però sense cap escrúpol d'

afoUar la forma.

El títol es: arbor scícntíe Raçniunoi. Davant hi va un

gravat de I'Arbre simbòlic, ' qui al començament de cada

Arbre se repeteix mutatis miUandis. Els Arbres van pre-

cedits d'un breu sumari.

Aquesta versió es reimpressió d'una altra més primi-

tiva, del meteix Posa i d'iguals condicions tipogràfiques,

també complida a Barcelona dia 22 d'agost de 1482.

Aquests son els elements emprats en aquesta Edició^

qui, en falta d'altra mèrit, té el d'esser la primera qui's

publica en son texte original.

Coneixem ademés les següents versions:

i.^ Bodl. 46^, m.s. de 425 fols, numeració moderna

en tinta, dimensions 20 X 30» de la Bodleian Library a

la Universitat d'Oxford. Entre altres obres lul•lianes conté

una versió llatina del Arbre de Sciencia des de'l fol 209

al 373 v.° on acaba XArbre divina^ trobant-s'hi a faltar

Vexemplifical i el qiiestional. '

2.* Arbor ScienticB
|

....
[
illmninati Patris Raymmidi

Lullii
I

Maioricensis
\
....Anno Domini M.D.XV.

Altra versió llatina, formant un volum in 4.° de ca-

ràcters gòtics, complida a Lyon, dia 4 de maig, segons

I. Es el que reproduïm a continuació, ja que ens es estat im-
possible reproduir en colors els dels m.ss. A i B. En el tom II, si

Deu ho vol, hi posarem en gravat el del m.s. B, (ja que el del A,
es una mica borrós), i en el tom III, un de la versió castellana de
Brusseles de 1664.— 2. Josepb M.* Batista y RocA-CafaleeA de les

obres lultianes ífOx/ord-BaTcélona. .MCMXVI.
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VexpUcit^ p'en Gilbert de Villiers, a despeses de Mestre

Guillem Huyon i d'en Constantí Fradin, moradors de la

meteixa ciutat.

També du gravats i sumaris davant cada Arbre.

Aquesta versió se reimprimí quasi diplomàticament

(fins l'explicit es reproduït amb tota exactitut) a Lyon en

el XV!!*"" sigle p'en Joan Pillehotte, en lletra rodona i en

un volum in 4." posant-hi portades diferents: una de l'any

1605 (d'existència dubtosa) altres de 1635 i 1637, i una

altra sense indicacions tipogràfiques, però indiscutible-

ment de la primera meitat de la centúria. ^

3.^ Arhol
\
de la\ Ciència

\
de el iluminado maestro

I
Raynmndo Liilio

\
Nuevamente traducido...por el Tenien-

te de Maestro de Campo General
\
Don Alonso de Zepeday

Adrada....
\
En Brasselas

\

por Francisco Foppens... 16Ó4.

Traducció castellana, en un volum in fol. feta sobre

la versió llatina. Va precedida de la Vida del benaventu-

rat Autor i de l'Introductori a la Art lul•liana. Davant ca-

dascun dels Arbres hi va un gravat simbòlic del Arbre

respectiu, i el corresponent sumari.

Hi ha exemplars de la meteixa edició datats en 1663.

Ademés hi ha una edició del Arbor imperialis en lla-

tí, feta a Ciutat de Mallorca l'any 1745, per Miquel Cerdà

i Miquel Amorós. Forma un volum in 8.° qui conté ade-

més VArs juris.—En el vol. 65 de la Biblioteca de Auto-

res Espanoles (Madrid... Rivadenayra) hi ha un fragment

de la traducció castellana de Alonso de Zepeda.

-4J^

I. Notes facilitades per n'Estanislau Reynals i n'Elies Rogent,

de Barcelona.



Versió llatina P. en caràcters gòtics, impresa

a Barcelona l'any 1505.





Arbre de Sciencia

TAULA DE RÚBRIQUES *

Del pròlec

'

De la divisió daquest Libre

Del Arbre elemental

1. De les rayli



ij Taula de rúbriques

14. De mijà

15. De fin

1 6. De majoritat

J7. De egualtat

1 8. De minoritat

1 1 . Del tronc del Arbre elemental '

III. De les branques del Arbre elemental

I V. Dels rams del Arbre elemental

V. De les fulles del Arbre elemental

j . De quantitat

2. De qualitat

3. De relació

4. De acció e passió

5. De habitus

6. De situs

7. De temps

8. De loc

VI. De les flors del Arbre elemental

Vil. Del fruit del Arbre elemental

De les .C. formes*

i. De unitat

2. De pluralitat

3. De simplicitat

4. De composició

5. De forma

6. De matèria

7. De generes

8. De espècia

9. De intensitat

10. De extensitat

1 1. De abstractu4

1 2. De concret

13. De genei;ació

14. De corrupció

1-5. De privació

I. B, Del tronch.— 2. B, manca aquesta rúbrica.— 3. B, De subs-
tància.— 4. de abstractes.
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16. De ple

17. De buyt

18. De grossea

19. De primea

20. De leugería

2 1. De ponderositat

ai. De totalitat

13. De part

'

24. De interioritat

25. De exterioritat

26. De estació

27. De moviment

28. De durea

29. De mollea

30. De longuea

3 1. De amplea

32. De pregonea

33. De potencia

34. De object

35. De actu

36. De prioritat

37. De sccundcrioritat

38. De tercioritat

39. De augmentació

40. De consumació

41. De disposició

42. De proprietat

43. De proporció

44. De condició

45. De intenció

46. De ordinació

47. De obra

48. De influencia

49. De refluencia

50. De producció

51. De neximcnt

1. B, De parts.
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5a. De exíment

53. De departiment

54. De inseparabilitat

55. De possibilitat

56. De impossibilitat

57. De semblança

58. De desemblança

59. De natura

60. De corporalitat

61. De transmutació

6a. De lugor

63. De ombra

64. De linya

65. De punctalitat

66. De superfícies

67. De figura

68. De drecera

69. De masculinitat

70. De feminitat

71. De membrositat

7a. De estrumentalitat

73. De nudriment

74. De imprcmsió

75. De empeltació

76. De perseytat

77. De individuitat

78. De atracció

79. De necessitat

80. De contingència

81. De perfecció

8a. De imperfecció

83. De vida

84. De color

85. De sò

86. De odor

87. De sabor

88. De sentir

89. De concepció
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90. De dormició

91 . De vigilació

92. De somiar

93. De gog

94. De tristicia

95. De sanitat

96. De malaltia

97. De indústria

98. De substància

99. De essència

100- De ens

Del Arbre vegetal

] . De tes rayh del Arbre vegetal

1 1 . Del tronc del Jlrbre vegetal

111. De les branques del Arbre vegetal '

1. De la apetitiva

a. De la retentiva

3. De la digestiva

4. De la expulsiva

IV. Dels rams del Arbre vegetal

Y. De les fulles del Arbre vegetal

VI . De les flors del Arbre vegetal

VI 1 . Del fruit del Arbre vegetal

Del Arbre sensual

1 . De les rayh del Arbre sensual

1 1 . Del tronc del Arbre sensual

111. De les branques del Arbre sensual

1. De visus

2. De auditus

3. De odoratus

I. B, manca aquesta rúbrica. A les anteriors i a les que segueixen,

tant d'aquest Arbre com dels altres, sovint no més posa De Us rayU,

Del {ronc, De les branques, etc.
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4. De gustu

5. De tactu

6. De effatus

1 Y. Dels rams del Jlrbre sensual

V. De les fulles del Arbre sensual

VI . De les flors del Jlrbre sensual

VI 1 . Del fruyt del Arbre sensual

De la applicació e de la pràtica de les .C. formes"

primeres.

Del Arbre ymaginal

1 - De les rayls del Arbre ymaginal

1 1 . Del tronc del Arbre ymaginal

]]]. De les branques del Arbre ymaginal

i . De semblança de foc

2. De semblança de la appetitiva

3. De semblança de visus

4. De semblança de oir

5. De semblança de odoratus

6. De semblança de gustus

7. De semblança de íactus

8. De semblança de effatus

1 V, Dels rams del Arbre ymaginal

V. De les fulles del Arbre ymaginal

i. De semblança de quantitat

2. De semblança de qualitat

3. De semblança de relació 2

4. De semblança de acció e passió

5. De semblança de hàbitus

6. De semblança de situs

7. De semblança de temps

8. De semblança de loc

VI . De les flors del Arbre ymaginal

VI ] . Del fruyt del Arbre ymaginal

1. B, de les formes.— 2. B, relJacio (iizuaí).
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Del Arbre humanal

1. De les rayls del Jírbre humanal

1 ] . Del tronc del Arbre humanal

UI. De les branques del Jírbre humanal

a) De les branques corporals del Arbre humanal

b) De les branques espirituals del Arbre humana!

'

). De memòria

2. De enteniment

3. De Yolentat

IV. Dels rams del Arbre humanal

Y. De les fulles del Arbre humanal

1

.

De la quantitat del Arbre humanal

2. De la qualitat del Arbre humanal

3. De la relació del Arbre humanal

4. De la acció e passió del Arbre humanal

5. Dels hàbits del Arbre humanal

a) De ferreria *

b) "De fusteria

c) "De sarturía

d) De agricoUa

e) De mercaderia

f) De marineria

g) De cavalleria

h) De gramàtica

i) De lògica

j) De retòrica

k) De arisimètica

1) De geometria

m) De música

n) De astronomia

o) De sciencia de dret

p) De medecina

q) "De filosofia ^
r) De theologia

1. B, manca aquesta rúbrica.— 2. B, Del abit de differencia.
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6. Del situs del Arbre humanal

7. Del temps del Arbre humanal

8. Del loc del Arbre humanal

VI . De les flors del Jlrhre humanal

VI ] . Del fruyt del Jlrbre humanal
*

Del Arbre moral

1

1. "Deies rayls del Jlrhre moral

1 1 . Del tronc del Jlrhre moral

III. De les branques del Jlrbre moral

1. De justícia

2. De prudència

3. De fortitudo

4. De temprança

5. De fè

6. De esperança

j. De caritat

8. De justícia e prudència

9. De justícia e fortitudo •

10. De justícia e temprança

1 1. De justícia e fè

12. De justícia e esperança

1 3. De justícia e caritat

14. De prudència e fortitudo

1 5. De prudència e temprança

1 6. De prudència e fè

\j. De prudència e esperança

1 8. De prudència e caritat

1 9. De fortitudo e temprança

20- De fortitudo e fè

21. De fortitudo e esperança

22. De fortitudo e caritat

23. De temprança c fè

* Comença el m.s A.

1 . A, fortitut (usual).
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24. De temprança e esperança

25. De temprança e caritat

16. De fè e esperança

27. De fè c caritat

28. De esperança e caritat'

29. De sanctedat

30. De paciència

3 1 . De abstinència

32. De humilitat

33. De pietat

34. De castedat*

35. De larguea

36. De lealtat

37. De fermetat

38. De diligència

39. De suavetat

40. De consciència

41. De temor

42. De contricció

43. De vergonya

44. De obediència

1 V. Dels rams de virtuts morats

V. De les fulles de virtuts morals

1

.

De quantitat de virtut

2. De qualitat de virtut

3. De relació de virtut

4. De acció e passió de virtut

5. De hàbit de virtut

6. De situs de virtut

7. De temps de virtut

8. De loc de virtut

VI. De les flors de virtuts

1. De la flor de justícia

2. De la flor de prudència

3. De la flor de fortitudo

I. B, De sperança — 2. B De castitat:

Arbre de Sciencia- Ib.
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4. De la flor de temprança

5. De la flor de fè

6. De la flor d esperança

7. De la flor de caritat

Vil. Delfruyl del Arbre moral

11'

1. De les rayls de "" vicis

1 1 . "Del tronc del Arhre viciós

111. De les branques de! Arbre viciós

i. De gola

2. De avarícia

3. De luxúria

4. De ergull

5. De accidia

6. De enveja

7. De ira

8. De gola e avarícia

9. De gola e luxúria

10. De gola e ergull

1 1. De gola e accidia

11. De gola e enveja

1 3. De gola e ira

14. De avarícia e luxúria

J5. De avarícia e ergull

16. De avarícia e accidia

j 7. De avarícia c enveja

18. De avarícia e ira

1 9. De luxúria e ergull

20. De luxúria e accidia

21. De luxúria e enveja

22. De luxúria e ira

23. De ergull e accidia

24. De ergull e enveja

25. De ergull e ira

26. De accidia e enveja

1. A, De la segona part del arbre moral: B, De la .ij.* part.

2. A, dels.
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aj. De accídia e ira

a8. De enveja e ira

29. Dels vicis consegüents

'

IV, Dels rams de vicis

V. De les fulles de vicis

1. De quantitat de vici

1. De qualitat de vici

3. De relació de vici

4. De acció e passió de vici

5. De hàbit de vici

6. De situs de vici

7. De temps viciós

8. De loc viciós

Yl . De les flors de vicis

YU. Delfruyt de vicis

Del Arbre imperial*

1 , De les rayls del Jlrbre imperial

1 1 . Del tronc del Arbre imperial

\U.Deles branques del Jlrbre imperial

1 . De barons

1. De cavallers

3. De burgeses 3

4. De consell

5. De procuradors*

6. De jutjes

7. De advocats

8. De saygsí

9. De enqueridors

10. De confessor

lY. Dels rams del Arbre imperial

I. De justícia de príncep

a. De amor de príncep

1. B. Dels uiscis conseqüents De passiencia.— 2. B, emperial

(usual).— i- A, burgesses: B. burgees (passim).— 4. B, procuracio —
5. B, sags.
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r
3. De temor de príncep

4. De saviea de príncep

5. De poder de príncep

6. De honor de príncep

y. De libertat de príncep

Y. De tes fulles del Arbre imperial

1. De quantitat del Arbre imperial

2. De qualitat del Arbre imperial

3. De relació del Arbre imperial

4. De la acció e passió del Arbre imperial

5. Del hàbit del Arbre imperial

6. Del situs del Arbre imperial

7. Del temps del Arbre imperial

8. Del loc del Arbre imperial

VI. De les flors del Arbre imperial

VI I . Del fruyt del Arbre imperial

Del Arbre apostolical

1, De les rayls del Arbre apostolical

1 1 . Del tronc del Arbre apostolical

III. De les branques del Arbre apostolical

I V. Dels rams del Arbre apostolical

De la divisió dels manaments ' del Arbre apostolical

j. Del primer manament del Arbre apostolical qui es

de caritat

2. Del segon manament del Arbre apostolical qui es

fet al enteniment

3. Del terç manament del Arbre apostolical qui es fet

a la memòria

4. Del quart manament de! Arbre apostolical qui ei

fet a la ymaginació »

5. Del quint manament del Arbre apostolical qji cz

fet al poder sensual

6. Del .vj. manament del Arbre apostolical qui es fet

al poder vegetal

1. A, De! prirr.sv m.-nament. -2. B, ymaginaíiiia.
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7. Del .vij. manament del Arbre apostolícal qui es fet

per raó del poder ' elemental

V. "De les fulles del Arbre aposloUcal

a) De la primera part de les fulles del Arbre apos-

tòlica!*

1. De baptisme

2. De confirmació

3. De matrimoni

4. De eucaristia

5. De orde

6. De penitencia

y. De extrema uncció

b) De la segona part 3 de les fulles del Arbre apos-

tolícal

De summa trinitat, e primerament

1

.

De quantitat •

2. De qualitat

3. De relació

4. De acció e passió

5. De hàbit

6. De situs

7. De temps

8. De loc

VI . De les flors del JJrbre aposiolical

1

.

De Deu ésser

2. De la unitat de Deu

3. De pluralitat de Deu í

4. De les divines proprietats

5. De nombre ternal ^divinal

6. De creació

7. De recreació

a) Que í primer home haja peccat

b) Quel peccat dJldam sia general sensualment

1. B, qui es feyt del poder. —2. A.Bi manca aquesta rúbrica.

—

3. A, De la una part.— 4. B, et primo de quantitat en la summa trinitat

(repeteix aquest aditament en les rúbriques següents). 5 A, De plura-

litat. -6. A, eternal,
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c) Que sia peccat original en lànima

8. Que Jesu Christ resuscit los homens al dia del ju-

dici

a) "De resurrecció

b) Que ànima racional sia inmortaí

c) Que "Deu do glòria ah sants en glòria

9. Que Jesu Christ sia concebut de Sant Esperit'

a) Que Deus sia encarnat

b) Que Jesu Christ sia concebut de Sant "Esperit

c) Que Jesu Christ sia ja encarnat

10. Que Jesu Christ sia nat

I I. Que Jesu Christ morís

1 2. Que Jesu Christ devallàs als inferns

13. Que Jesu Christ sia resusci'tat

14. Que Jesu Christ sen pujàs al cel

15. Que Jesu Christ sia jutge al dia del judici

Yl 1 . Del fiuyf del Jlrbre aposlolical

Del Arbre celestial

1 . De les rayls del Jlrbre celestial

1 ] . Del tronc del Arbre celestial

111. De les branques del Arbre celestial

1 V. Dels rams del Arbre celeetial

V. De les fulles del Arbre celestial

1. De la quantitat del Arbre celestial

2. De la qualitat del Arbre celestial

3. De la relació del Arbre celestial

4. De la acció e passió del Arbre celestial

5. Dels hàbits del Arbre celestial

6. Del assituament del Arbre celestial

7. Del temps del Arbre celestial

8. Del loc del Arbre celestial

VI . De les flors del Arbre celestial

VU.Delfruyt del Arbre celestial

I. A, manca aquesta rúbrica.
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Del Arbre angelical

I . De les rayts del Arbre angelical

1 ] . "Del tronc del Arbre angelical

1 1 1 . De /es branques del Arbre angelical

IV. De/s rams del Arbre angelical

V. De les fulles del Arbre angelical

1. De la quantitat dels àngels '

2. De la qualitat* dels àngels

3. De la relació dels àngels

4. De la acció e passió dels àngels

5. Dels hàbits dels àngels

6. De la assituació dels àngels 3

7. Del temps dels àngels

8. Del loc-í-dels àngels

VI . De les flors del Arbre angelical

VI 1. Delfruyl del Arbre angelical

Del Arbre eviternal

1 . De les rayls del Arbre eviternal «

I I . Del tronc del Arbre eviternal

111. De les branques del Arbre eviternal

IV. Dels rams del Arbre eviternal

V. De les fulles del Arbre eviternal

1 . De la quantitat del Arbre eviternal 6

a. De les qualitats dei Arbre eviternal

3. De relació eviternal

4. De acció e passió 7 del Arbre eviternal

5. Dels hàbits eviternals

6. Dels assituaments eviternals

7. Del temps eviternal

8. Del loc eviternal

1. A,B, manca aquesta rúbrica.-- 1. A, De Ics qualitats.- 3. A, man-

ca aquesta rúbrica.- 4. A, Dels ordens.— 5. A, manca aquesta rúbrica:

B, e primerament de les rayIs.-^6. A,B, manca aquesta rúbrica.—

7. B, De les accions e passions.
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VI . De les flors del Arbre eviternal

1. De gloriejament de bonificar

2. Del turment de amar

VI ] . "Dels fruyfs del Jlrbre eviiernal

1

.

Del fruyt de bontat

2. Del fruyt de malea

Del Arbre maternal

1 . De les rayls del Jlrbre maternal

1 1 . Del tronc del Arbre maternal

1 1 J . De les branques del Arbre maternal

IV. Dels rams del Arbre maternal

V. De les fulles del Arbre maternal

j. De la quantitat del Arbre maternal

'

2. De les qualitats del Arbre maternal

3. De les relacions del Arbre maternal

4. De la acció e passió del Arbre maternal

5. Dels hàbits del Arbre maternal

6. Del assituament del Arbre maternal

7. Del temps de! Arbre maternal

8. Del !oc del Arbre maternal

VI. De les flors del Arbre maternal

Vil. Del fruyl^ del Arbre maternal

Del Arbre de Jesu Christ

1 . De les rayls del Arbre de Jesu Christ

1 1 . Del tronc del Arbre de Jesu Christ

111. De les branques del Arbre de Jesu Christ

I V. Dels rams del Arbre de Jesu Christ

V. De les fulles del Arbre de Jesu Christ

1

.

De quantitat 3

2. De les qualitats de Jesu Christ

3. De les relacions de Jesu Christ «

1. A,B. manca aquesta rúbrica.— 2. A, Dels fruyts.— 3. A,B, falta

aquesta rúbrica.
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4. De les accions e passions de Jesu Christ

5. Dels hàbits de Jesu Christ

6. Del assituament de Jesu Christ

7. Del temps de Jesu Christ

8. Del loc de Jesu Christ

VI . De les flors del Arbre de Jesu Christ

I. De bonea granea e incarnació

'

a. De bonea eternitat e incarnació

3. De bonea poder e incarnació

4. De bonea saviea e incarnació

5. De bonea voluntat e incarnació

6. De bonea virtut e incarnació

7. De bonea veritat c incarnació

8. De bonea glòria e incarnació

9. De bonea differencia e incarnació

1 o. De bonea concordança e incarnació

j 1 . De bonea contrarietat e incarnació

12. De bonea començament e incarnació

13. De bonea mijà e incarnació

14. De bonea fi*e incarnació

1 5. De bonea majoritat e incarnació

16. De bonea egualtat e incarnació

17. De bonea menoritat c incarnació

1 8. De granea duració e incarnació

19. De granea poder e incarnació

ao. De granea saviea e incarnació

ai. De granea voluntat e incarnació

aa. De granea virtut e incarnació

a3. De granea veritat e incarnació

34. De granea glòria e incarnació

35. De granea differencia e incarnació

a6. De granea concordança e incarnació

37. De granea començament e incarnació

a8. De granea mijà e incarnació

39. De granea íï e incarnació

30. De granea majoritat e incarnació

I. B, encarnació (usual).— ï. B, fin (passim).

Arbre de Sciencia 1 -c.
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3 1 . De granea egualtat e incarnacíó

32. De granea minoritat e incarnacíó

33. De eternitat poder e incarnacíó

34. De eternitat saviea e incarnacíó

35. De eternitat voluntat e incarnacíó

36. De eternitat virtut e incarnacíó

37. De eternitat veritat e incarnacíó

38. De eternitat glòria e incarnacíó

39. De eternitat differencia e incarnacíó

40. De eternitat concordança e incarnacíó

41. De eternitat començament e incarnacíó

42. De eternitat mijà e incarnacíó

43. De eternitat fi e incarnacíó

44. De eternitat majorítat e incarnacíó

45. De eternitat egualtat e incarnacíó

46. De eternitat minoritat e incarnacíó

47. De poder saviea e incarnacíó

48. De poder voluntat e incarnacíó

49. De poder virtut e incarnacíó

50. De poder veritat e incarnacíó

5 1 . De poder glòria e incarnacíó

52. De poder differencia e incarnacíó

53 De poder concordança e incarnacíó

54. De poder començament e incarnacíó

55. De poder mijà e incarnacíó

56. De poder fi e incarnacíó

57. De poder majoritat e incarnacíó

58. De poder egualtat e incarnacíó

59. De poder minoritat e incarnacíó

60. De saviea voluntat e incarnacíó

61. De saviea virtut e incarnacíó

62. De saviea veritat e incarnacíó

63. De saviea glòria e incarnacíó

64. De saviea differencia e incarnacíó

65. De saviea concordança e incarnacíó

66. De saviea començament e incarnacíó

67. De saviea mijà e incarnacíó

68. De saviea fi e incarnacíó
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69. De saviea majoritat e incarnació

70. De saviea egualtat e incarnació

71. De saviea menoritat e incarnació

ni. De voluntat virtut e incarnació

73. De voluntat veritat e incarnació

74. De voluntat glòria e incarnació

75. De voluntat differencia e incarnació

76. De voluntat concordança e incarnació

77. De voluntat començament e incarnació

78. De voluntat mijà e incarnació

79. De voluntat fi e incarnació

80. De voluntat majoritat c incarnació

81. De voluntat egualtat e incarnació

82. De voluntat menoritat c incarnació

83. De virtut veritat e incarnació

84. De virtut glòria e incarnació

85. De virtut differencia e incarnació

86. De virtut concordança e incarnació

87. De virtut començament e incarnació

88. De virtut mijà c incarnació

89. De virtut fi e incarnació

90. De virtut majoritat e incarnació

91. De virtut egualtat e incarnació

9a. De virtut menoritat e incarnació

93. De veritat glòria e incarnació

94. De veritat differencia e incarnació

95. De veritat concordança e incarnació

96. De veritat començament e incarnació

97. De veritat mijà e incarnació

98. De veritat fi e incarnació

99. De veritat majoritat e incarnació

1 00. De veritat egualtat e incarnació

ioi. De veritat menoritat e incarnació

102. De glòria differencia e incarnació

103. De glòria concordança e incarnació

1 04. De glòria començament e incarnació

105. De glòria mijà e incarnació

106. De glòria fi e incarnació
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07. De glòria majoritat e incarnació

08. De glòria egualtat e incarnació

09. De glòria menoritat e incarnació

10. De differencia concordança e incarnació

I I. De differencia començament e incarnació

la. De differencia mijà e incarnació

13. De differencia fi e incarnació

14. De differencia majoritat e incarnació

15. De differencia egualtat e incarnació

16. De differencia menoritat e incarnació

1 7. De concordança començament e incarnació

18. De concordança mijà e incarnació

19. De concordança fi e incai'nació

ao. De concordança majoritat e incarnació

a 1 . De concordança egualtat e incarnació

aa. De concordança menoritat e incarnació

1^. De començament mijà e incarnació

34. De començament fi e incarnació

35. De començament majoritat e incarnació

26. De començament egualtat e incarnació

37. De començament menoritat e incarnació

a8. De mijà fi e incarnació

29. De mijà majoritat e incarnació

30. De mijà egualtat e incarnació

3>. De mijà menoritat e incarnació

3a. De fi majoritat e incarnació

133. De fi egualtat e incarnació

134. De fi menoritat e incarnació

135. De majoritat egualtat e incarnació

136. De majoritat menoritat e incarnació

37. De egualtat menoritat e incarnació

VI 1 . Del fruyt del Arbre de Jesu Christ

Del Arbre divinal

] . "De Us dignitats de Deu

11. De la substància del Jlrbre divinal
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111. De tes Persones divines

'

1

.

De paternitat divina!

»

2. De filiació divina!

3. De proprietat espirabie divina!

4. De! nombre terna! ^divina!
«

1 Y. De generació e espiració

1. De generació

a. De espiració

Y. Que en Deu no sien accidents

1. Que en Deu no sia quantitat. 4

2. Que en Deu no sia qualitat accidental

3. Que relació accidental no sia en Deu

4. Que en Deu no sia acció ni passió 5

5. Que en Deu no sien l•iabits accidentals 6

6. Que en Deu no sia assituament

j. Que en Deu no sia temps

8- Que en Deu no sia loc

Yl . De produccions divines

1. De bonea granea eternitat

2. De bonea granea eternitat e poder?

3. De bonea gi'anea eternitat e saviea

4. De bonea granea eternitat e voluntat

5. De bonea 8 granea eternitat e virtut

6. De bonea granea eternitat e veritat

j. De bonea granea eternitat e glòria

8. De bonea granea eternitat e differencia

9. De bonea granea eternitat e concordança

10. De bonea granea eternitat e contrarietat

1 1 . De bonea granea eternitat e començament

1 2. De bonea granea eternitat e mijà

13. De bonea granea eternitat e fi

14. De bonea granea eternitat e majoritat

15. De bonea granea eternitat e egualtat

i.A. afig: del arbre diuinal.— 1. B, suprimeix el mot divinal en

aquesta rúbrica i les tres següents — 3. A, eternal.— 4. A,B, falta aques-

ta rúbrica.— 5. B, acció e passió accidental.— 6. B, falta accidentats.—
7. B, eternitat poder (falten les conjur.ctives en tota aquesta sèrie de rú-

briques).—8. A, de Ics qüestions de bonea.
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1 6. De bonea granea eternitat e menoritat

17. De poder saviea e voluntat

I 8. De poder saviea voluntat e virtut

19. De poder saviea voluntat e veritat

20. De poder saviea voluntat e glòria

21. De poder saviea voluntat e distincció

22. De poder saviea voluntat e concordança

23. De poder saviea voluntat e contrarietat

24. De poder saviea voluntat e començament

25. De poder saviea voluntat c mijà

26. De poder saviea voluntat e fi

27. De poder saviea voluntat e majoritat

28. De poder saviea voluntat e egualtat

29. De poder saviea voluntat e menoritat

30. De virtut veritat glòria

31. De virtut veritat glòria e distinció'

32. De virtut veritat glòria e concordança

33. De virtut veritat glòria e contrarietat

34. De virtut veritat glòria e començament

35. De virtut veritat glòria e mijà

36. De virtut veritat glòria e fi

37. De virtut veritat glòria e majoritat

38. De virtut veritat glòria e egualtat*

39. De virtut veritat glòria e minoritat

40. De distincció concordança contrarietat

41. De distincció concordança contrarietat e comença-

ment

42. De distincció concordança contrarietat e mijà

43. De distincció concordança contrarietat e fi

44. De distincció concordança contrarietat e majoritat

45. De distincció concordança contrarietat e egualtat

46. De distincció concordança contrarietat e menoritat

47. De començament mijà e fi

48. De començament mijà fi e majoritat

49. De començament mijà fi e egualtat

50. De començament mijà fi e minoritat

1. B, djfferencia (passim).— 2. B, coraensamenr.
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51. De majoritat egualtat e minoritat

Yl ] . "De les perfeccions del Jírbre divinal '

1. DeJs fruyts qui son dedins*

2. Dels fruyts qui son de fores

Del Arbre exemplifical

1 . De tes rayls del Jlrhre exemplifical

U. Del tronc del Jlrbre exemplifical^

1. Dels proverbis del tronc elemental*

2. Dels proverbis del tronc vegetal

3. Dels proverbis del tronc sensual

4. Dels proverbis del tronc ymaginal

5. Dels proverbis del tronc humanal

6. Dels proverbis del tronc moral

7. Dels proverbis del tronc imperial

8. Dels proverbis del tronc apostolical

9. Dels proverbis del tronc celestial

10, Dels proverbis del tronc angelical

1 1 . Dels proverbis del tronc cviíernal

1 2. Dels proverbis del tronc maternal

13. Dels proverbis del tronc christianal

14. Dels proverbis del tronc divinal

}]]. De les branques del Jlrbre exemplificat

1. Del exempli de la branca elemental ^

2. Del exempli de la branca vegetal

3. Del exempli de la branca sensual

4. Del exempli de la branca ymaginal

5. Del exempli de la branca corporal humanal

6. Del exempli de la branca espiritual humanal

7. Del exempli de la branca moral

8. Del exempli de la branca imperial

9. Del exempli de la branca apostolical

10. Del exempli de la branca celestial

1. De perfeccions.— 2. A manca aquesta rúbrica: B, comprèn aques-

ta i la següent en una sola Dels fruyts.— 5. A. exemplifica) elemental.

—

4. A,B, manca aquesta rúbrica.— 5. A, exemplifica! elemental: B, exem-

plifical e elemental.— 6. A,B, falta aquesta rúbrica.
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j I . Del cxempli de la branca angelical

I 2. Del exempli de la branca eviternal

13. Del exempli de la branca maternal

14. Del exempli de la branca christianal

15. Del exempli de la branca divinal

IV. Dels rams del Jlrbre exemplificaV

1. Dels proverbis del ram elemental*

2. Dels proverbis del ram vegetal

3. Dels proverbis del ram sensual

4. Del exemple del ram ymaginal

5. Del exemple del ram humanal

6. Del exemple del ram moral

7. Del exemple del ram imperial

a) "De justícia

b) De saviea

c) De amor

d) De poder

c) De temor

f) De honramenti

g) De libertat

8. Del exemple del ram apostolical

9. Del exemple del ram celestial

10. Del exemple del ram angelical

1 1 . Del exemple del ram eviternal

J2. Del exemple del ram maternal

1 3. Del exemple del ram christianal

14. Del exemple del ram divinal

Y. De les fulles del Arbre exemplificah

1

.

Del exemple de quantitat elemental í

2. Del exemple de qualitat vegetal

3. Del exemple de relació sensual

4. Del exemple de acció e passió ymaginal

5. Del exemple del hàbit humanal

6. Del exemple de situs moral

7. Del exemple de temps imperial

j. A, exemplifical elemenial: B, exemplifica! e elemental.— i. A.B,
manca aquesta rúbrica.— 3. B, De honor.— 4. A, exemplifica] elemen-
tal,— 5. A,B, falta aquesta rúbrica.
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8. Del exemple de loc apostolical

9. Del exemple de quantitat celestial

10. Del exemple de qualitat angelical

1 1 . Del exemple de la relació eviternal

12. Del exemple de acció e passió maternal

I 3. Del exemple del hàbit christianal

14. Del exemple de situs divínal

VI . "De les flors del Arbre exemplifical

s de les flors del Arbre elemental

'

s de les flors del Arbre vegetal

s de les flors sensuals*

s de la flor ymaginal

s de la flor humanal corporal

s de la flor humanal esperitual

s de la flor moral virtual 3

s de la flor vicional

s de la flor imperial

s de la flor apostòlica!: dels articles

1

.

Dels proverb

a. Dels proverb

3. Dels proverb

4. Dels proverb

5. Dels proverb

6. Dels proverb

7. Dels proverb

8. Dels proverb

9. Dels proverb

10. Dels proverb

de la deitat *

I I . Dels proverbis de la flor apostolical: dels articles

de la humanitat

1 2. Dels proverbis de la flor celestial

13. Dels proverbis de la flor angelical

14. Dels proverbis de la flor eviternal

1 5. Dels proverbis de la flor maternal

16 Dels proverbis de la flor christianal

17. Dels proverbis de la flor divina!

Vil. Del fruyt del Jlrhre exemplifical

\ . Del exemple del fruyt elemental 5

2. Del exemple del fruyt vegetal

3. Del exemple del fruyt sensual 6

4. Del exemple del fruyt ymaginal

5. Del exemple del fruyt humanal

6. Del exemple del fruyt moral

1. A,B, falta aquesta rúbrica.— 1. B, de la flor sensual.— 3. A, eui-

ternal. —4. A, manca dels articles de la deitat.— 5. A, exemplifica! ele-

mental: B, exemplifical e primerament del elemental.— 6. A,B, del arbre

sensual.

ArBRB de SOBNClA-I-d.
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7. Del exemple del fruyt imperial

'

8. Del exemple del fruyt apostolical

9. Del exemple del fruyt celestial

10. Del exemple del fruyt angelical

1 I . Del exemple del fruyt eviternal

1 2. Del exemple del fruyt maternal

1 3. Del exemple del fruyt christianal

14. Del exemple del fruyt divínal

Del Arbre questional

1 . De les rayls del Jlrhre queslional, e primerament

1. De les qüestions de les rayls del Arbre ele-

mental *

2. De les qüestions de les rayls del Arbre vegetal

3. De les qüestions de les rayls de! Arbre sensual

4. De les qüestions de les rayls del Arbre yma-

ginal

5. De les qüestions de les rayls del Arbre humana]

6. De les qüestions de les rayls del Arbre moral'

7. De les qüestions de les rayls del Arbre viciós"*

8. De les qüestions de les rayls del Arbre imperial

9. De les qüestions de les rayls del Arbre apos-

tolical

]•. De les qüestions de les rayls del Arbre celestial

1 1. De les qüestions de les rayls del Arbre angelical

1 2. De les qüestions de les rayls del Arbre eviternal

13. De les qüestions de les rayls del Arbre maternal

14. De les qüestions de les rayls del Arbre chris-

tianal

15. De les qüestions de les dignitats de Deu del

Arbre divinal

1 6. De les qüestions de les rayls del Arbre exem-

plifica]

I. A, del arbre imperial.— 2. B, falta aquesta rúbrica.— 3. B, del

primer arbre moral.— 4. B, del segon arbre moral.
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]]. Dé tes qüestions dels troncs, e primerament*

1. De les qüestions del tronc del Arbre elemental

2. De les qüestions del tronc* del Arbre vegetal

3. De les qüestions del tronc del Arbre sensual

4. De les qüestions del tronc del Arbre ymaginal

5. De les qüestions del tronc del Arbre humanal

6. De les qüestions del tronc del Arbre moral qui

es virtuós

7. De les qüestions del tronc viciós del Arbre

moral

8. De les qüestions del tronc del Arbre imperial

9. De les qüestions del tronc del Arbre apostolical

10. De les qüestions del tronc del Arbre celestial

j 1. De les qüestions del tronc del Arbre angelical

1 2. De les qüestions del tronc del Arbre eviternal

13. De les qüestions del tronc del Arbre maternal

14. De les qüestions del tronc del Arbre christianal

15. De les qüestions del tronc del Arbre divinal

16. De les qüestions del tronc del Arbre exemplifi-

cal, e primerament

1. Deies qüestions dels proverbis del tronc elemental 3

2. De les qüestions dels proverbis del tronc vegetal •

3. De les qüestions dels proverbis del tronc sensual

4. De les qüestions dels proverbis del tronc ymaginal

5. De les qüestions dels proverbis del tronc humanal

6. De les qüestions dels proverbis del tronc moral

j. De les qüestions dels proverbis del tronc imperial

8. De les qüestions dels proverbis del tronc apostolical

9. De les qüestions dels proverbis del tronc celestial

10. De les qüestions dels proverbis del tronc angelical

I 1 . De les qüestions dels proverbis del tronc eviternal

1 2. De les qüestions dels proverbis del tronc maternal

I 3. De les qüestions dels proverbis del tronc christianal

I, B, falta aquesta rúbrica.— 2. A, manca del tronc: B, del foch.

—

3. A, e primerament del elemental: B, e elemental.— 4. A, de les qües-

tions del tronc del arbre vegetal (et sic de cxteris).
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14. De les qüestions dels proverbis del tronc divinal

] ] ] . De les qüestions de les branques '

1. De les qüestions de les branques del Arbre ele-

mental

2. De les qüestions de les branques del Arbre ve-

getal

3. De les qüestions de les branques del Arbre sen-

sual

4. De les qüestions de les branques del Arbre

ymaginal

5. De les qüestions de les branques del Arbre hu-

manal, e primerament de les corporals*

6. De les qüestions de les branques esperituals del

Arbre humanal

7. De les qüestions de les branques del Arbre mo-

ral virtuós, ^e primerament

] . De justicia

a. De les qüestions de prudència qui son de les bran-

ques del Arbre moral

3. De les qüestions de fortitudo de les 4 branques del

Arbre moral

4. De les qüestions de temprança de les branques del

Arbre moral

5. De les qüestions de fè de les branques del Arbre

moral í

6. De les qüestions d esperança de les branques del

Arbre moral 6

j. De les qüestions de caritat de les branques del Ar-

bre moral 7

8. De les qüestions de justicia e prudència

9. De les qüestions de justicia e fortitudo

10. De les qüestions de justicia e temprança

I 1. De les qüestions de justicia e de fè

1. A,B, manca aquesta rúbrica.— 2. B, et primo de corporalibus.—
3. A,B. manca aquest mot.—4. B, que son de les. --5. B, de les bran-

ques morals.— 6. B, id. — 7. B. id.
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I 2. De les qüestions de justícia e d esperança

I 3. De les qüestions de justícia e de caritat

14. De les qüestions de prudència e de fortitudo •

15. De les qüestions de prudència e de temprança

16. De les qüestions de prudència e de fè

jy. De les qüestions de prudència e d esperança

1 8. De les qüestions de prudència e de caritat

1 9. De les qüestions de fortitudo e de temprança
^

20. De les qüestions de fortitudo e de fè

21. De les qüestions de fortitudo e desperança*

22. De les qüestions de fortitudo e de caritat

23. De les qüestions de temprança e de fè

24. De les qüestions de temprança e d esperança

25. De les qüestions de temprança e de caritat

26. De les qüestions de fè e desperança

27. De les qüestions de fè e de caritat

28. De les qüestions desperança e de caritat

29. De les qüestions de sanctedat

30. De les qüestions de paciència

3 1 . De les qüestions de abstinència

32. De les qüestions de humilitat

33. De les qüestions de pietat

34. De les qüestions de castedat

35. De les qüestions de larguea

36. De les qüestions de lealtat

37. De les qüestions de fermetat

38. De les qüestions de diligència

39. De les qüestions de suavitat

40. De les qüestions de consciència

41. De les qüestions de temor

42. De les qüestions de contricció

43. De les qüestions de vergonya

44. De les qüestions de obediència

45. De les qüestions de sanctedat e de les 3 virtuts a ella

applicades

I. A, de fortitudo e de prudència: B, de justícia e fortalesa.

—

2. B, manca aquesta rúbrica i la següent.— 3. A, les altres (zt sic de

cxteris).
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46. De les qüestions de paciència e de les virtuts a ella

applicades

47. De les qüestions de abstinència e de les virtuts a

ella applicades

48. De les qüestions de humilitat e de les virtuts a ella

applicades

49. De les qüestions de pietat e de les virtuts a ella

applicades

50. De les qüestions de castedat e de les virtuts a ella

applicades

51. De les qüestions de larguea e de les virtuts a ella

applicades

52. De les qüestions de lealtat e de les virtuts a ella

applicades

53 De les qüestions de fermetat e de les virtuts a ella

applicades

54. De les qüestions de diligència e de les virtuts a ella

applicades

55. De les qüestions de suavetat e de Ics virtuts a ella

applicades

56. De les qüestions de consciència e de les virtuts a

ella applicades

57. De les qüestions de temor c de les virtuts a ella

applicades

58. De les qüestions de contricció e de les virtuts a

ella applicades

59. De les qüestions de vergonya e obediència *

8. De les qüestions de les branques del Arbre mo-

ral viciós, e primerament 3

i . De les qüestions 4 de gola

2. De les qüestions de avaricia

3. De les qüestions de luxúria

4. De les qüestions de ergull

5. De les qüestions de accidia

I. A, apropriades (et sic de cxteris),— 2. A, de obediència e de les

altres uirtuts a ella apropriades.— 3. B, de les qüestions e branques ui-

cioses del arbre moral et primo.—4. B, en aquesta rúbrica i les sis se-

güents, manquen els mots "De les qüestions.
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6. De les qüestions de enveja

7. De les qüestions de ira

8. De les qüestions de gola e avaricia

9. De les qüestions de gola e luxúria

1 o. De les qüestions de gola e erguU

I I. De les qüestions de gola e accidia

j 2. De les qüestions de gola e enveja

1 3. De les qüestions de gola e ira

14. De les qüestions de avaricia e luxúria

I 5. De les qüestions de avaricia e ergull

16. De les qüestions de avaricia e accidia

17. De les qüestions de avaricia e enveja

1 8. De les qüestions de avaricia e ira

19. De les qüestions de luxúria e ergull

20. De les qüestions de luxúria e accidia

2 1 . De les qüestions de luxúria e enveja

22. De les qüestions de luxúria e ira

23. De les qüestions d ergull e accidia

24. De les qüestions d ergull e enveja

25. De les qüestions d ergull e ira

26. De les qüestions de accidia e enveja"

27. De les qüestions de accidia e ira*

28. De les qüestions de enveja e ira 3

29. De les qüestions dels vicis conseqüents, e primera-

ment de injuria

30. De les qüestions de indiscreció

3 j . De les qüestions de frevoltat de cor

32. De les qüestions de intemprança

33. De les qüestions de infidelitat

34. De les qüestions de desesperança

35. De les qüestions de crueltat

36. De les qüestions de traició

37. De les qüestions de homicidi

38. De les qüestions de ladronici

39. De les qüestions de mentir

I. B, de ergull e accidia.^2. B, de ergull e enueia.— 3. B, de acci-

dia e ira.
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40. De les qüestions de maldir

41. De les qüestions de impaciència

42. De les qüestions de inconstancia

43. De les qüestions de inmundícia

44. De les qüestions de falsetat

45. De les qüestions de pigricia

46. De les qüestions de incurialitat

47. De les qüestions de inobediencia

48. De les qüestions qui son del mesclament ' dels vicis

consegüents, e primerament de injuria e dels vicis

ab ella mesclats^

49. De les qüestions de indiscreció e dels vicis ab ella^

mesclats

50. De les qüestions de frevoltat e dels vicis ab ella

mesclats

5 1 . De les qüestions de intemprança e dels vicis ab ella

mesclats

52. De les qüestions de infidelitat e dels vicis ab ella

mesclats

53. De les qnestions de desesperança e dels vicis ab

ella mesclats

54. De les qüestions de crueltat e dels vicis ab ella

mesclats

55. Deies qüestions detració-^e dels vicis ab ella mes-

clats

56. De les qüestions de homicidi e dels vicis ab ella

(sic) mesclats

57. De les qüestions de ladronici e dels vicis ab ella

mesclats

58. De les qüestions de mentir e dels vicis ab ella mes-

clats

59. De les qüestions de maldir e dels vicis ab ella mes-

clats

60. De les qüestions de impaciència e dels vicis ab ella

mesclats

1. B, dels mesclaments.— 2. B, manca e dels vicis ab ella mesclats.-

3. B, a ella (usual).—4. B, traycio (passim).
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61. Deies qüestions de inconstancia e dels vicis ab ella

mesclats

62. De les qüestions de' inmudicia e dels vicis ab ella

mesclats '

63. De les qüestions de falsetat e dels vicis ab ella

mesclats

64. De les qüestions de pigricia e dels vicis ab ella

mesclats

65. De les qüestions de incurialitat e inobediencia

9. De les qüestions de les branques del Arbre im-

perial, e primerament

1

.

De les qüestions de barons *

2. De les qüestions de cavallers

3. De les qüestions de burgeses 3

4. De les qüestions de consell de príncep

5. De les qüestions de procuradors*

6. De les qüestions de jutges

7. De les qüestions de advocats

8. De les qüestions de saygs

9. De les qüestions de enqueridors

I o. De les qüestions de confessor

10. De les qüestions de les branques del Arbre

apostòlica]

1 1. De les qüestions de les branques del Arbre ce-

lestial

1 2. De les qüestions de les branques del Arbre an-

gelical

13. De les qüestions de les branques del Arbre

cviternal

14. De les qüestions de les branques del Arbre ma-

ternal

15. De les qüestions de les branques del Arbre de

Jesu Christí

I. A, manquen Fulles.— 2. B, et primo de barons.— 3. B, borgecs. ~

4. B, procuracio — 5. B, de les branques euiternals. . maternals .. chris-

tianaJg.

Amre de Sciencia- 1-c.
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16. De Ics qüestions de les persones divines e bran-

ques del Arbre divina), e primerament

1

.

De les qüestions de paternitat

2. De les qüestions de la persona del Fill

3. De les qüestions del Sant Esperit

4. De les qüestions del nombre ternal divinal

17. De les qüestions de les branques del Arbre

exemplifical*

1. De les qüestions del exempli de la branca ele-

mental í

2. De les qüestions del exempli de la branca vegetal

3. De les qüestions del exempli de la branca sensual

4. De les qüestions del exempli de la branca ymaginal

5. De les qüestions del exempli de la branca humanal

corporal

6. De les qüestions del exempli de la branca humana!

esperitual

7. De les qüestions del exempli de la branca moral

8. De les qüestions del exempli de la branca imperial

9. De les qüestions del exempli de la branca aposto-

lical

I o. De les qüestions del exempli de la branca celestial

1 1 . De les qüestions del exempli de la branca angelical

I 2. De les qüestions del exempli de la branca eviternal

1 3. De les qüestions del exempli de la branca maternal

14. Deies qüestions del exempli de la branca chris-

tianal

1 5. De les qüestions del exempli de la branca divinal

IV. "De tes qüestions dets rams*

1. De les qüestions dels rams del Arbre elemental

2. De les qüestions dels rams del Arbre vegetal

3. De les qüestions dels rams del Arbre sensual

4. De les qüestions dels rams del Arbre ymaginal

5. De les qüestions dels rams del Arbre humanal

1. B, et primo de persona patris — 2. B, manca aquesta rúbrica.

—

3. B, De les qüestions del exempli de la branci exempJificaJ et primo

deJ elemental. 4. B, manca aquesta rúbrica.
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6. De Ics qüestions dels rams de virtuts morals

7. De les qüestions dels rams de vicis

8. De les qüestions dels rams del Arbre imperial

1. De les qüestions de justícia de príncep

2. De les qüestions de amor de príncep

3. De les qüestioni de temor de príncep

4. De les qüestions de saviea de príncep

5. De les qüestions de poder de príncep

6. De les qüestions de honor de príncep

7. De les qüestions de libertat de príncep

9. De les qüestions dels rams del Arbre apostolical

I. Deies qüestions del primer manament qui es de

caritat

a. De les qüestions del segon manament qui es fet al

enteniment

3. De les qüestions del .iij. manament qui es fet a la

memòria

4. De les qüestions del .iiij. manament qui es fet a la

ymaginació

5. De les qüestions del -v. manament qui es fet al po-

der sensual

6. De les qüestions del .vj. manament qui es fet al po-

der vegetal

7. De les qüestions del .vij. manament qui es fet al

poder elemental

10. De les qüestions dels rams del Arbre celestial

1 1. De les qüestions dels rams del Arbre angelical

12. De les qüestions dels rams del Arbre eviternal

13. De les qüestions dels rams del Arbre maternal

14. De les qüestions dels rams del Arbre christianal

15. De les qüestions dels rams divinals que son ge-

neració e espiració

1 6. De les qüestions dels rams del Arbre exemplifical

'

1 . De les qüestions del» proverbis dels rams ele-

mentals *

1. B, manca aquesta rúbrica— 2. B, De Ics qüestions del arbre ele-

mental e exemplifícal.



xxxvj Taula de rúbriques

i. De les qüestions dels proverbis dels rams vegetals

3. De les qüestions dels proverbis dels rams sensuals

4. De les qüestions dels exemplis del ram ymaginal

5. De les qüestions dels exemplis del ram humanal

6. De les qüestions dels exemplis del ram moral

7. De les qüestions dels exemplis del ram imperial, e

primerament

a) De les qüestions de justícia >

b) De les qüestions de saviea

c) De les qüestions de amor

d) De les qüestions de poder

e) De les qüestions de temor

f) De les qüestions de honrament

g) De les qüestions de lihertat

8. De les qüestions dels exemplis del ram apostolical

9. De les qüestions dels exemplis del ram celestial

10. De les qüestions dels exemplis del ram angelical

1 I, De les qüestions dels exemplis del ram cviternal

12. De les qüestions dels exemplis del ram maternal

13. De les qüestions dels exemplis del ram chrístianal

14. De les qüestions dels exemplis del ram divinal

V. De les qüestions de tes fulles *

j. De les qüestions de les fulles del Arbre elemen-

tal, e primerament

1. De quantitats

j. De les qüestions de qualitat

3. De les qüestions de relació

4. De les qüestions de acció e passió

5. De les qüestions de hàbit

6. De les qüestions de situs

y. De les qüestions de temps

8. De les qüestions de loc

2. De les qüestions de les fulles del Arbre vegetal,

e primerament

1. De quantitat

I. B, e primerament de justícia.— 2, B, manca aquesta rúbrici.

—

3. En aquesta sèrie de qüestions de Us fulles, el m s. B posa seguides to-

tes les de cjuaniitat de tots els arbres, després les de qualitctt, etc.
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2. De les qüestions de qualitat

3. De les qüestions de relació

4. De les qüestions de acció e passió

5. De les qüestions de hàbit

6. De les qüestions de situs

7. De les qüestions de temps

8. De les qüestions de loc

3. De les qüestions de les fulles del Arbre sensual,

c primerament

j. De quantitat

2. De les qüestions de qualitat

3. De les qüestions de relació

4. De les qüestions de acció e passió

5. De les qüestions de hàbit

6. De les qüestions de situs

7. De les qüestions de temps

8. De les qüestions de loc

4. De les qüestions de les fulles del Arbre ymagi-

nal, e primerament

1

.

De la semblança de quantitat

2. De les qüestions de la semblança de qualitat

3. De les qüestions de la semblança de relació

4. De les qüestions de la semblança de acció e passió

5. De les qüestions de la semblança de hàbit

6. De les qüestions de la semblança de situs

7. De les qüestions de la semblança de temps

8. De les qüestions de la semblança de loc

5. De les qüestions de les fulles del Arbre huma-

nal, e primerament

1. De quantitat

a. De les qüestions de qualitat

3. De les qüestions de relació

4. De les qüestions de acció e passió

5. De les qüestions dels hàbits, e primerament

a) De ferreria

b) De les qüestions de fusteria

c) De les qüestions de sarturia
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d) Do tes qüestions de agricoUa

c) De les qüestions de mercaderia

f) De les qüestions de marineria

g) De tes qüestions de cavatleria

h) De les qüestions de gramàtica

i) De les questiens de lògica

']) De les qüestions de retòrica

k) De tes qüestions de arisimètica

1) De tes qüestions de geometria

m) De tes qüestions de música

n) De les qüestions d astronomia

o) De les qüestions de dret

p) De les qüestions de medicina

q) De les qüestions de filosofia

r) De les qüestions de teologia

6. De les qüestions de situs

y. De les qüestions de temps

8. De les qüestions de loc

6. De les qüestions de les fulles del Arbre moral

virtuós, ' e primerament

1

.

De quantitat

2. De les qüestions de qualitat

3. De les qüestions de relació

4. De les qüestions de acció e passió

5. De les qüestions de hàbit

6. De les qüestions de situs

7. De les qüestions de temps

8. De les qüestions de loc

7. De les qüestions de les fulles del Arbre moral

viciós, e primerament

j . De quantitat

2. De les qüestions de qualitat

3. De les qüestions de relació

4. De les qüestions de acció e passió

5. De les qüestions de hàbit

I. B, de les fulles de uirtuts.
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6 De les qüestions de situs

7. De les qüestions de temps

8. De les qüestions de loc

8. De les qüestions de les fulles del Arbre impe-

rial, e primerament

I . De quantitat

i. De les qüestions de qualitat

3. De les qüestions de relació

4. De les qüestions de acció e passió

5. De les qüestions de hàbit

6. De les qüestions de situs

7. De les qüestions de temps

8. De les qüestions de loc

9. De les qüestions de Ja primera part 'de les fu-

lles del Arbre apostolical, e primerament

1 . De baptisme

1. De les qüestions confirmació

3. De les qüestions de matrimoni

4. De les qüestions de eucaristia

5. De les qüestions de orde

6. De les qüestions de penitencia

7. De les qüestions de extrema uncció

10. De les qüestions de la segona part de les fulles

del Arbre apostolical, e primerament

1 . De quantitat

a. De les qüestions de qualitat*

3. De les qüestions de relació

4. De les qüestions de acció e passió

5. De les qüestions de hàbit

6. De les qüestions de situs

7. De les qüestions de temps

8. De les qüestions de lóc

11. De les qüestions de les fulles del Arbre celes-

tial, e primerament

1 . De quantitat

1. B, faltí d* ta primera part. -2. B, de qualitat apostolical.
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2. De les qüestions de qualitat

3. De les qüestions de relació

4. De les qüestions de acció e passió

5. De les qüestions de hàbit

6. De les qüestions de situs

7. De les qüestions de temps

8. De les qüestions de loc

12. De les qüestions de les fulles del Arbre angeli-

cal, c primerament

1. De quantitat

2. De les qüestions de qualitat

3. De les qüestions de relació

4. De les qüestions de acció e passió

5. De les qüestions de hàbit

6. De les qüestions de situs

7. De les qüestions de temps

8. De les qüestions de loc

13. De les qüestions de les fulles del Arbre eviter-

nal, e primerament

1. De quantitat

2. De les qüestions de qualitat

3. De les qüestions de relació

4. De les qüestions de acció e passió

5. De les qüestions de hàbit

6. De les qüestions de situs

7. De les qüestions de temps

8. De les qüestions de loc

14. De les qüestions de les fulles del Arbre mater-

nal, e primerament

1

.

De quantitat

2. De les qüestions de qualitat

3. De les qüestions de relació

4. De les qüestions de acció e passió

5. De les qüestions de hàbit

6. De les qüestions de situs

7. De les qüestions de temps

8. De les qüestions de loc
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15. De les qüestions de les fulles del Arbre de Jesu

Christ, e primerament

1

.

De quantitat

2. De les qüestions de qualitat

3. De les qüestions de relació

4. De les qüestions de acció e passió

5. De les qüestions de hàbit

6. De les qüestions de situs

7. De les qüestions de temps

8. De les qüestions de loc

16. De les qüestions de les fulles del Arbre divinal,

'

e primerament

1

.

De quantitat

2. De les qüestions de qualitat

3. De les qüestions de relació

4. De les qüestions de acció c passió

5. De les qüestions de hàbit

6. De les qüestions de situs

j. De les qüestions de temps

8. De les qüestions de loc

17. De les qüestions de les fulles del Arbre cxem-

plifical, e primerament

1

.

De quantitat elemental

2. De les qüestions del excmpli de qualitat vegetal

3. De les qüestions del exempli de relació sensual

4. De les qüestions del excmpli de acció c passió yma-

ginal

5. De les qüestions del exempli del hàbit humanal

6. De les qüestions del exempli de situs moral

7. De les qüestions del exempli de temps imperial

8. De les qüestions del exemple de loc apostolical

9. De les qüestions del exemple de quantitat celestial

10. De les qüestions del exemple de qualitat angelical

1 1

.

De Ics qüestions del exemple de relació eviternal

I 2. De les qüestions del exemple de acció e passió ma-

ternal

B, de les fulles diuinals.

Akbre de Sciencia- )-f.
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1 3. De les qüestions del exempli de hàbit christianal

14. De les qüestions del exempli de situs divinal

VI . De les qüestions de les flors '

j De les qüestions de les flors del Arbre elemental

2. De les qüestions de les flors del Arbre vegetal*

3. De les qüestions de les flors del Arbre sensual

4. De les qüestions de les flors del Arbre ymaginal

5. De les qüestions de les flors del Arbre humanal

6. De les qüestions de les flors virtuoses del Ar-

bre moral

1

.

De les qüestions de la flor de justícia

2. De les qüestions de la flor de prudència

3. De les qüestions de la flor de fortitudo

4. De les qüestions de la flor de temprança

5. De les qüestions de la flor de fè

6. De les qüestions de la flor d esperança

7. De les qüestions de la flor de caritat

7. De les qüestions de les flors vicioses del Arbre

moral 3

8. De les qüestions de les flors del Arbre imperial

9. De les qüestions de les flors del Arbre apostò-

lica!

1. De les qüestions de Deu ésser*

2. De les qüestions de la unitat de Deu

3. De les qüestions de pluralitat de Deu

4. De les qüestions de les divines proprietats

5. De les qüestions de non\bre ternal divina!

6. De les qüestions de creació

7. De les qüestions de recreació

a) De les qüestions que 1 primer home haja peccat s

b) De les qüestions que I peccat de Jidam sia generat

sensuatment

c) De tes qüestions que sia peccat originat en tànima

d) De les qüestions de recreació

I. B, manca aquesta rúbrica.— 2, B, de les flors uegetals (ti sic in

sequenlibus).— 3. B, deies flors de uicis morals.— 4,. B, de etser de deu
de les fliors apostolicals.— 5. B, manea aquesta rúbrica.
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8. De les qüestions que Jesu Christ resuscit los ho-

mens al dia del judici

a) "De tes qüestions de resurrecció '

b) De les qüestions que ànima racional sia inmortal

c) T>e les qüestions que Deus don glòria als sants en

glòria

9. De les qüestions que Jesu Christ sia concebut de

Sant Esperit

a) De les qüestions que Deus sia encarnat

b) De les qüestions que Jesu Christ sia concebut de

Sant Esperit^

c) De tes qüestions que Jesu Christ sia ja encarnat

10. De les qüestions que Jesu Christ sia nat

I 1. De les qüestions que Jesu Christ morís

1 i. De les qüestions que Jesu Christ devallàs als inferns

13. De les qüestions que Jesu Christ sia resuscitat

14. Deies qüestions que Jesu Christ sen pujàs als cels

15. Deies qüestions que Jesu Christ sia jutge al dia

del judici

10. De les qüestions de les flors del Arbre celestial

1 1. De les qüestions de les flors del Arbre angelical

12. De les qüestions de les flors del Arbre cviternal

1. De les qüestions de gloriejament de bonificar 3

2. De les qüestions del turment d amar

13. De les qüestions de les flors del Arbre maternal

14. De les qüestions de les flors del Arbre de Jesu

Christ

1

.

De les qüestions de bonea granea e incarnació *

2. De les qüestions de bonea eternitat e incarnació

3. De les qüestions de bonea poder e incarnació

4. De les qüestions de bonea saviea e incarnació

5. De les qüestions de boneí voluntat e incarnació
*

6. De les qüestions de bonea virtut e incarnació

I. B, manen aquest» rúbrica.— 2. B, que deus sia concebut per sant

spcrit.— 3. B, manca aquesta rúbrica.— 4. B, manquen totes les rúbriques

de les qüestioní de bonea (1-17).
* Reprèn el m t. A
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7. De les qüestions de bonea veritat e incarnació

8. De Ics qüestions de bonea glòria e incarnació

9. De les qüestions de bonea differcncia e incarnació

1 o. De les qüestions de bonea concordança e incarnació

j 1. Deies qüestions de bonea contrarietat e incarnació

1 2. De les qüestions de bonea començament e incar-

nació

13. De les qüestions de bonea mijà e incarnació

14. De les qüestions de bonea fi e incarnació

1 5. De les qüestions de bonea majoritat c incarnació

16. De les qüestions de bonea egualtat e incarnació

1 7. De les qüestions de bonea menoritat c incarnació

j 8. De les qüestions de granea duració e incarnació

'

19. De les qüestions de granea poder e incarnació

20. De les qüestions de granea saviea c incarnació

2 I . De les qüestions de granea voluntat e incarnació

22. De les qüestions de granea virtut e incarnació

23. De les qüestions de granea veritat e incarnació

24. De les qüestions de granea glòria e incarnació

25. Deies qüestions de granea differencia e incarnació

26. De les qüestions de granea concordança e incar-

nació

27. De les qüestions de granea començament e incar-

nació

28. De les qüestions de granea mijà e incarnació

29. De les qüestions de granea fi c incarnació

30. De les qüestions de granea majoritat e incarnació

31. De les qüestions de granea egualtat e incarnació

32. De les qüestions de granea minoritat e incarnació

33. De les qüestions de duració poder e incarnació'

I. B, Totes les rúbriques de les qüestions de granea (18-32) van com-
preses dins una sol»: De les qüestions de granea flor cristiana!,— 2, B, Les
rúbriques de Ics qüestions de duració (33-46) van compreses en una: De
tes qüestions de eternitat de Ics flors cristianals; i lo meteix les de poder

(47-59), les de saviea (60-71), Ics de voluntat Í72-82), les de virtut

(83-92), les de veritat (93-101), les de glòria (102-109), '^* ^^ differen-

cia {\iO-n()),]c% de. concordança (117-122), les de començament (123-

127), Ics de mijà (128-131), les de fi (132-134), i les de majoritat

('35 ' '36)-
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34. De I« qüestions de duració saviea e incarntció

35. De les qüestions de duració voluntat e incarnació

36. De les qüestions de duració virtut c incarnació

37. De les qüestions de duració veritat e incarnació

38. De les qüestions de duració glòria e incarnació

39. De les qüestions de duració difíercncia e incarnació

40. De les qüestions de duració concordança e incar-

nació

41. De les qüestions de duració començament e incar-

nació

42. De les qüestions de duració mijà e incarnació

43. De les qüestions de duració fi e incarnació

44. De les qüestions de duració majoritat e incarnació

45. De les qüestions de duració egualtat e incarnació

46. De les qüestions de duració minoritat e incarnació

47. De les qüestions de poder saviea e incarnació

48. De les qüestions de poder voluntat e incarnació

49. De les qüestions de poder virtut e incarnació

50. De les qüestions de poder veritat e incarnació

51. De les qüestions de poder glòria e incarnació

52. De les qüestions de poder differencia e incarnació

53. De les qüestions de poder concordança e incarnació

54. De les qüestions de poder començament e incar-

nació

55. De les qüestions de poder mijà e incarnació

56. De les qüestions de poder fi e incarnació

57. De les qüestions de poder majoritat e incarnació

58. De les qüestions de poder egualtat e incarnació

59. De les qüestions de poder minoritat a incarnació

60. De les qüestions de saviea voluntat e incarnació

61. Deies qüestions de saviea virtut e incarnació

62. De les qüestions de saviea veritat e incarnació

63. De les qüestions de saviea glòria e incarnació

64. De les qüestions de saviea differencia e incarnació

65. De les qüestions de saviea concordança e incarnació

66. De les qüestions de saviea començament e incar-

nació

6y. De les qüestions de saviea mijà e incarnació
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68. De les qüestions de saviea fi e incarnació

69. De les qüestions de saviea majoritat e incarnació'

•JO. De les qüestions de saviea egualtat e incarnació

71. De les qüestions de saviea minoritat e incarnació

71. De les qüestions de voluntat virtut e incarnació

73. De les qüestions de voluntat veritat e incarnació

74. De les qüestions de voluntat glòria e incarnació

75. De les qüestions de voluntat differencia e incar-

nació

76. De les qüestions de voluntat concordança e incar-

nació

77. De les qüestions de voluntat començament e incar-

nació

78. De les qüestions de voluntat mijà e incarnació

79. De les qüestions de voluntat fi e incarnació

80. De les qüestions de voluntat majoritat e incarnació

8j. De les qüestions de voluntat egualtat e incarnació

82. De les qüestions de voluntat minoritat e incarnació

83. De les qüestions de virtut veritat e incarnació

84. De les qüestions de virtut glòria c incarnació

85. De les qüestions de virtut differencia e incarnació

86. De les qüestions de virtut concordança c incarnació

87. De les qüestions de virtut començament e incar-

nació

88. De les qüestions de virtut mijà e incarnació

89. De les qüestions de virtut fi e incarnació

90. De les qüestions de virtut majoritat e incarnació

91. De les qüestions de virtut egualtat e incarnació

92. De les qüestions de virtut minoritat e incarnació

93. De les qüestions de veritat glòria e incarnació

94. De les qüestions de veritat differencia e incarnació

95. De les qüestions de veritat concordança e incar-

nació

96. De les qüestions de veritat començament e incar-

nació

97- De les qüestions de veritat mijà e incarnació

j. A, manca aquesta rúbrica.
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98. De les qüestions de veritat fi c incarnació

99. De les qüestions de veritat majoritat e incarnació

1 00. De 1 es qüestions de veritat cgualtat e incarnació

101. De les questionr de veritat n\inoritat e incarnació

10a. De les qüestions de glòria diffrrencia e incarnació

103. De les qüestions de glòria concordança c incarnació

1 04. De les qüestions de glòria començament e incar-

nació

105. De les qüestions de glòria mijà e incarnació

106. De les qüestions de glòria fi e incarnació

107. De les qüestions de glòria majoritat e incarnació

1 08. De les qüestions de glòria egualtat e incarnació

109. De les qüestions de glòria minoritat e incarnació

1 10. De les qüestions de differencia concordança e in-

carnació

lli. De les qüestions de differencia començament c in-

carnació

1 u. De le» qüestions de differencia mijà e incarnació

1 13. De les qüestions de differencia fi e incarnació

I 14. De les qüestions de differencia majoritat e incar-

nació

I I 5. De les qüestions de differencia egualtat e incarnació

1 16. De les qüestions de differencia minoritat e incar-

nació

I 1 7. De les qüestions de concordança començament c

incarnació

I 1 8. De les qüestions de concordança mijà e incarnació

1 19. De les qüestions de concordança fi e incarnació

I ao. De les qüestions de concordança majoritat e incar-

nació

I a I . De les qüestions de concordança egualtat e incar-

nació

111. De les qüestions de concordança minoritat c incar-

nació

1 13. De les qüestions de començament mijà e incarnació

1 24. De les qüestions de començament fi e incarnació

115. Deies qüestions de començament majoritat e in-

carnaeió
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I 26. De les qüestions de començament egualtat e incar-

nació

I 27. De les qüestions de començament minoritat e in-

carnació

1 28. De les qüestions de mijà fi e incarnació

I 29. De les qüestions de mijà majoritat e incarnació

1 30. De les qüestions de mijà egualtat e incarnació

131. De les qüestions de mijà minoritat c incarnació

132. De les qüestions de fi • majoritat e incarnació

133. De les qüestions de fi egualtat e incarnació

i 34. De les qüestions de fi minoritat e incarnació

135. Deies qüestions de majoritat egualtat e incarnació

1 36. De les qüestions de majoritat minoritat e incarnació

137. De les qüestions de egualtat minoritat e incarnació*

15. De les qüestions de les produccions divines qui

son flors del Arbre divina), e primerament

3

1. De les qüestions de bonea granea e eternitat*

2. De les qüestions de bonea granea eternitat e poder

3. De les qüestions de bonea granea eternitat e saviea

4. De les qüestions de bonea granea eternitat e vo-

luntat

5. De les qüestions de bonea granea eternitat e virtut

6. De les qüestions de bonea granea eternitat e veritat

7. De les qüestions de bonea granea eternitat e glòria

8. De les qüestions de bonea granea eternitat e diffe-

rencia

9. De les qüestions de bonea granea eternitat e con-

cordança

1 0. De les qüestions de bonea granea eternitat e con-

trarietat

1 j . De les qüestions de bonea granea eternitat e co-

mençament

1 2. De les qüestions de bonea granea eternitat e mijà

13. De les qüestions de bonea granea eternitat e fi

. A, de miya. - 2. B, De les qüestions de egaltst e minoriiat qui

son flors cristianals.— 3. B, qui son flors diuinals. 4. B, manquen
aquestes rúbriques de bonea (1-16).
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1 4. De les qüestions de bonea granca eternitat e ma-

joritat

1 5. De les qüestions de bonea granca eternitat e

egualtat

16. De les qüestions de bonea granra eternitat e mi-

noritat

17. De les qüestions de poder savica e voluntat'

1 8. De les qüestions de poder saviea voluntat e virtut

19. De les qüestions de poder saviea voluntat e veritat

10. De les qüestions de poder saviea voluntat e glòria

21. De les qüestions de poder saviea voluntat e dis-

tincció

12. De les qüestions de poder saviea voluntat e con-

cordança

23. De les qüestions de poder saviea voluntat e con-

trarietat

24. De les qüestions de poder saviea voluntat e co-

mençament

25. De les qüestions de poder saviea voluntat e mijà

26. De les qüestions de poder saviea voluntat e fi

27. De les qüestions de poder saviea voluntat e majo-

ritat

28. De les qüestions de poder saviea voluntat e egualtat

29. De les qüestions de poder saviea voluntat e mino-

ri tat

30. De les qüestions de virtut veritat glòria

3 1 . De les qüestions de virtut veritat glòria c distincció

32. De les qüestions de virtut veritat glòria e concor-

dança

33. De les qüestions de virtut veritat glòria e contra-

rietat

34. De les qüestions de virtut veritat glòria e comen-

çament

35. De les qüestions de virtut veritat glòria e mijSk

1. B, les qüestions de poder (17-29) van compreses en una sola rú-

brica De les qüestions de poder sauiea e uoíunlat de les flors diuinats; i ço

meteix passa en Jes de virtut (30-39), de distincció (40-46), i de comen-

çament (47-50).

Arbre de Sciencia-] -g.
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36. De les qüestions de virtut veritat glòria e íï

37. De les qüestions de virtut veritat glòria e majoritat

38. Deies qüestions de virtut veritat glòria e egualtat

39. De les qüestions de virtut veritat glòria e minoritat

40. De les qüestions de distincció concordança contra-

rietat

41. Deies qüestions de distincció concordança contra-

rietat e començament

42. De les qüestions de distincció concordança contra-

rietat e mijà

43. De les qüestions de distincció concordança contra-

rietat e fi

44. De les qüestions de distincció concordança contra-

rietat e majoritat

45. De les qüestions de distincció concordança contra-

rietat e egualtat

46. De les qüestions de distincció concordança contra-

rietat c minoritat

47. De les qüestions de començament mijà e fi

48. De les qüestions de començament mijà fi e majoritat

49. De les qüestions de començament mijà fi e egualtat

50. De les qüestions de començament mijà fi e minoritat

5 1 . De les qüestions de majoritat egualtat e minoritat

'

16. De les qüestions de les flors del Arbre exem-

plifical, e primerament

1

.

De les qüestions dels proverbis de la flor > del Arbre

elemental í

2. De les qüestions dels proverbis de la flor del Arbre

vegetal

3. De les qüestions dels proverbis de la flor del Arbre

sensual

4. De les qüestions dels proverbis de la flor del Arbre

ymaginal

5. De les qüestions dels proverbis de la flor humanal

corporal í

I. B, afig: c de les flors damunt dites.— 2. A, de les flors (ei sic in

secjuenUbus).— 5. B, e primerament del elemental.- 4. B, de la flor ue-

getal (et sic de cceleris). 6. A, de les flors del arbre humanal.
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6. De les qüestions dels proverbis de la flor humanal

esperitual

7. De les qüestions dels proverbis de la flor moral

virtual

8. De les qüestions dels proverbis de la flor vicional

9. De les qüestions dels proverbis de la flor imperial

10. De les qüestions dels proverbis de la flor apostoli-

cal: dels articles de la divinitat

1 1 . De les qüestions dels proverbis de la flor apostòli-

ca!: dels articles de la humanitat

1 2. De les qüestions dels proverbis de la flor celestial

1 3. De les qüestions dels proverbis de la flor angelical

14. De les qüestions dels proverbis de la flor eviternal

15. De les qüestions dels proverbis de la flor maternal

16. De les qüestions dels proverbis de la flor christianal

17. De les qüestions dels proverbis de la flor divinal

V]]. De les qüestions del fruyt

1 , Del Arbre elemental

"De les qüestions de les .C. formes, e primerament

'

1. De les qüestions de unitat

2. De les qüestions de pluralitat

3. De les qüestions de simplicitat

4. De les qüestions de composició

5. De les qüestions de forma

6. Deies qüestions de matèria

7. De les qüestions de genre

8. De les qüestions de espècia

9. De les qüestions de intensitat

1 o. De les qüestions de cxtensitat

1 I . De les qüestions de abstractu

1 2. De les qüestions de concret

1 3. De les qüestions de generació

14. Deies qüestions de corrupció

15. De les qüestions de privació

16. De les qüestions de ple

17. De les qüestions de buyt

I, B, aquesta sèrie de qjiestions va al final de la Taula,
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1 8.
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54. De Ics qüestions de inseparabilitat

55. De les qüestions de possibilitat

56. De les qüestions de impossibilitat

57. De les qüestions de semblança

58. De les qüestions de desscmblança

59. De les qüestions de natura

60. De les qüestions de corporalitat

61. De les qüestions de transmutació

6a. De les qüestions de lugor

63. De les qüestions de ombra

64. De les qüestions de Jinya '

65. De les qüestions de punctalitat

66. De les qüestions de superfícies

6y. De les qüestions de figura

68. De les qüestions de drecera

69. De les qüestions de masculinitat

70. De les qüestions de feminitat

71. De Ics qüestions de membrositat

72. De les qüestions de estrumentalitat

73. De les qüestions de nutriment»

74. De les qüestions de impremsiós

75. De les qüestions de empeltació

76. De les qüestions de perseytat

77. De les qüestions de individuitat

78. De les qüestions de atracció

79. De les qüestions de necessitat

80. De les qüestions de contingència

8 1 . De les qüestions de perfecció

82. Deies qüestions de imperfecció

83. De les qüestions de vida

84. De les qüestions de color

85. De les qüestions de sò

86. De les qüestions de odor

87. De les qüestions de sabor

88. De les qüestions de sentir

89. De les qüestions de concepció

B, linea.— 2. B, nodriment.— 3. A, imprcssia.
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90, De les qüestions de dormició

91 1 De ies qüestions de vetlar"

92. De les qüestions de somiar

93. De les qüestions de gaug

94. De les qüestions de tristicia

95. De les qüestions de sanitat

96. De les qüestions de malaltia

97. De les qüestions de indústria

98. De les qüestions de substància

99. De les qüestions de essència

100. De les qüestions de ens

1. De les qüestions del fruyt del Arbre vegetal*

3. De les qüestions del fruyt del Arbre sensual 3

De les qüestions de la aplicació de les .C. formes, e primerament*

1

.

De í unitat c pluralitat

2. De simplicitat e composició

3. De forma e matèria

4. De genre e espècia

5. De intensitat e extensitat^

6. De abstract e concret

7. De generació corrupció e privació

8. De ple e buyt

9. De grossea e primea7

10. De leugerfa e ponderositat

1 1. De totalitat e part

j 2. De interioritat e exterioritat 8

13. De estació e moviment

14. De durea e mollea

15. De longuca amplea c pregonea

1 6. De potencia object e actu

j 7. De prioritat secunderioritat e tercioritat

1 8. De creximent e minvament

I. B, ucllf.

—

2. B, de) fruyt vegetal.— 3. B, del fruyt sensual e dcJ

exemplifïcal (et sic de cxteris).—4. B, De les qüestions de la aplicació

de la pratica de les .C. formes qui es en la fi del arbre sensual. Aquesta

rúbrica es la antepenúltim» de la Taula, i manquen les que segueixen

(1-45).— 5. A, de les qüestions (et sic in sequentibus).— 6. A, interioritat

e exterioritat.— 7. A, sobtilca.— 8. A, intensitat e extensitat.
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1 9. De disposició proprietat e proporció

20. De condició e entenció

1 1

.

De orde e obra

12. De influencia e refluencia

23. De producció neximent e eximent

24. De separabilitat c inseparabilitat

25. De possibilitat e impossibilitat

26. De semblança e desscmblança

27. De natura corporal itat e transmutació

28. De lugor e ombra

29. De linya punt e superfícies

30. De figura e drecera

31. De masculinitat e feminitat

32. De membrositat e estrumentalitat

33. De nudriment e imprcmsió

34. De empeltació e perseytat

35. De individuitat e atracció

36. De necessitat e contingència

37. De perfecció e imperfecció

38. De vida e color

39. De sò odor e sabor»

40. De tactu e effatus

41. De dormició e vigilació

42. De gaug c tristicia

43. De sanitat e malaltia

44. De indústria

45. De substància essència e ens

4. De les qüestions del fruyt del Arbre ymaginal

5. De les qüestions del fruyt del Arbre humanal

6. De les qüestions del fruyt del Arbre moral vir-

tuós

7. De les qüestions del fruyt del Arbre moral vi-

ciós

8. De les qüestions del fruyt del Arbre imperial

9. Deies qüestions del fruyt del Arbre apostòlica I

I. A, prioritat. -2. A, manca aquesta rúbrica.



Ivj Taula de rúbriques

1 o. De les qüestions del fruyt del Arbre celestial

1 1 . De les qüestions del fruyt del Arbre angelical

12. De les qüestions del fruyt del Arbre eviternal

1 3. De les qüestions del fruyt del Arbre maternal

14. De les qüestions del fruyt del Arbre christianal

15. De les qüestions del fruyt del Arbre divinal

j6. De les qüestions del fruyt del Arbre exemplifi-

cal, c primerament

1. De les qüestions del exempji del fruyt elemental

2. De les qüestions del exempli del fruyt vegetal

3. De les qüestions del exempli del fruyt sensual

4. De les qüestions del exempli del fruyt ymaginal

5. De les qüestions del exempli del fruyt humana!

6. De les qüestions del exempli del fruyt moral

7. De les qüestions del exempli del fruyt imperial

8. De les qüestions del exempli del fruyt apostòlica!

9. De les qüestions del exempli del fruyt celestial

10. De les qüestions del exempli del fruyt angelical

1 I. De les qüestions del exempli del fruyt eviternal

I 2. De les qüestions del exempli del fruyt maternal

1 3. De les qüestions del exempli del fruyt christianal

14. De les qüestions del exempli del fruyt divinal

"De les qüestions de íàhil d esta sciencia

"De la fi daquest TLibre
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DEUS/ab ta gran virtut, comença aquest

libre dARBRE DE SCIENCIA.'

Del pròlec

N desconort c en plors estava Ramon sots un

bell arbre, c cantava son desconort, per ço

içgj,

j/J
que aleujàs un poc sa dolor, la qual havia per

ço car no podia haver acabat en la cort de

Roma lo sant negoci de Jesu Christ, c la pública utilitat

de tota la crestiantat.

2. E mentre axf estava desconortat en una bella vall

abondosa de moltes fonts e de bells arbres, un monge ve-

nia per aquella vall, e oi cantar Ramon. E car lo cant era

dolorós e piadós, següent la vou, venc tro al loc on estava

Ramon; e per làbit que li viu e la gran barba que Ramon

havia, pensà que fos alcún home religiós d estranya nació,

e dix a*ell aquestes paraules:

* A, Manquen fulles. EI trellat es del m.s. B.

I. B, comens aquest libre de sciencia.— z. B, ad (passim).
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3. Amic! Vos, què havcts? ni per que plorats? •?>

com sots appellat? ni en qual terra sots nat? E si en negu-

na res ajudar vos podia, volenter hi faria mon poder, car

molt me semblats home desconortat, e volría que fóssets

en conort e que us alegràssets en nostre creador, menys-

presant e oblidant la breu vida d aquest mon.

4. Respòs Ramon al monge, e dixli son nom, e a ell

recontà gran partida de son estament. Molt plac al mon-

ge quant hac trobat Ramon, al qual dix que ell lavía

cercat longament, per ço quel pregàs que faés un libre

genera] a totes sciencies qui leugerament se pogués enten-

dre, e per lo qual hom pogués entendre la sua Jírt gene-

ral que feta ' havia, car trop era sobtil a entendre; e enca-

ra, que les altres sciencies que han fetes los antics savis

qui son passats, son axí greus d entendre e requiren tan

lonc temps a apendre, que a penes ne pot hom venir a ne-

guna fi; e encara, molts son los dubtes que los un savis

han contra los altres. Per que ell lo pregava que faés un

libre general qui ajudàs a entendre les altres sciencies; car

enteniment confús aporta gran perill e privació de gran de-

voció a honrar Deu c amar c servir, e a procurar salut a

son proísme.

5. Respòs Ramon: Sènyer en monge! Lonc temps he

treballat a encercar veritat per unes maneres e per altres,

e per la gràcia de Deu som vengut a fi e a conexença^de

la veritat que tant he desirada a saber, la qual he posada

en mos libres. E car som desconortat, car no pusc

aportar a fi ço que tant he desirat c en que he treballat

.XXX. anys ha passats, c encara, car mos libres son poc*pre-

sats, ans vos dic que molts homens me tenen per fat, car

men tramet daytal negoci, no som en volcntat de fer

aqueix llibre de quem pregats, ni altre; ans propòs d estar

en ma tristicia desconortat, car Jesu Christ ha tan pocs

I. B, feyta (passim).— 2. B, com fus.— 3. B, coneyxensa (passim).—
4. B, pochs.— 5. B, aqueys (usual).
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amadors en est mon, e propòs tornar als sarraíns e a ells

dir veritat de nostra fè e fer honor a ella, segons mon po-

der e la gràcia e la ajuda que esper a haver de Deu qui

mà creat, e tractar sa honor e reprende aquells per qui

en est mon es desonrat.

6. Ramon! dix lo monge: Fets aquest libre de que us

he pregat, e fets lo tal per lo qual hom conega la vostra

entenció, e que de la fatuitat que us apponen alcuns per ço

car nous conexen ni han conexença de vostres libres, siats

escusat; e que per aquest libre sien preats los altres li-

bres que fets havets. Encara, que vos no sots escusat que

no façats aquell bé que puscats enfre los christians, e a re-

fermar lo bé que fet havets; e encara, que jous promet

que si vos fets aquest libre, que jol portaré a uns e a altres,

e en faré tot lo bé que pusca aytant com visca.

7. Molt considerà Ramon en ço de que I mongel pre-

gà, e en lo bé ques poría seguir sil libre faia. E dementre

que enaxí considerava, esguardava en un bell arbre qui

dauant li estava, on havia moltes fulles e flors e fruyts, e

pensava ço que aquell arbre significava.

8. Ramon! dix lo monge: Vos, en que pensats? e per

que a mes paraules no responets?

9. Sènyer en monge! Jo pens en ço que significa

aquest citroner, car totes quantes coses son, en ell son sig-

nificades; e per açò som en volentat que faça lo libre de

que vos me pregats, resebent los significats que aquest ar-

bre me significa, en .vij. coses, ço es a saber, ' per rayls, e

per lo tronc, ço es a saber, la cana del arbre, e per les

branques, e per los rams, e per les fulles, e per les flors,

e per lo fruyt. E per totes aquestes .vij. coses propòs a te-

nir lo procés d aquest Libre.

X

I. B, assaber (passim).
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De la divisió d aquest Libre

\ EPARTIT es aquest Libre en .xvj. parts, de les

quals es complit aquest Arbre de Sciencia. La

I^SM primera part es del Jlrbre elemental, segona es

del Jlrbre vegelal, terça del Arbre sensual, quarta del Ar-

bre ymaginal, quinta del Arbre humanal, sexta del Arbre

moral, setena del Arbre imperial, vuitena ' del Arbre aposto-

lical, novena del Arbre celestial, desena del Arbre angeli-

cal, unzena del Arbre eviiernal, dotzena del Arbre mater-

nal, tretzena del Arbre christianal, quatorzena del Arbre

divinal, quinzena del Arbre exemplifical, setzena del Arbre

qüestionat. Per aquests .xvj. arbres pot hom tractar de to-

tes sciencies.

|[ Es posat \ Arbre elemental en aquesta sciencia, per

ço que ab ell pusca hom conèxer les natures e proprietats

de les coses elementals, e ço que aquelles son, e la obra

que fan, e ço que de elles se segueix. *

|[ Y^zr \ Arbre vegetal pot hom haver conexença de

les plantes segons lur vegetació, e de la obra que han en

sí meteixes segons les natures que han per instincts^e ape-

tits naturals.

|[ Per \ Arbre sensual pot hom haver conexença de

les coses sensibles e sintents, e de lur sentir.

f[ Per \ Arbreymaginal se dona conexença de les im-

prcmsions que romanen en la ymaginació de les coses sen-

tides vegetades e elementades.

j[ Per ] Arbre humanal se dona conexença de los-* co-

mençaments c de les conjunccions de les coses espiritals

I. B, Vutcna.— 2. B. segueys (usua Ien aquesta forma i en tes similars.

— 3. B, stinchs (passim).— 4. B, sos.
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corporals e de lurs natures, e de les fins, e de les coses

qui son per los homens; e encara, de moltes altres coses

de les quals parlarem en la .v.* part d aquest Libre.

|[ Per \ Arbre moral se dona conexença de les virtuts

c dels vicis qui son en los homens, e de les coses per que

virtuts e vicis van e venen.

|[ Pzx \Jírbre imperial* st, óiOX\9. conexença del regi-

ment dels prínceps e de la fí per la qual son persones co-

munes.

|[ Per \Jlrhre aposlolical se dona conexença de la vi-

caria que Jesu Christ comenà a Sent Pere, e de la sanctetat

ques cove als prelats c a lurs sotsmeses, e de la fí per la

qual son elets a ésser persones comunes.

|[ P&r ] Jírbre celestial sz dona conexença de la im-

pressió que Is corses celestials impremen en los terrenals,

e de les natures que Is terrenals d aquells prenen.

|[ Per IJÍrbre angelical SC dona conexença de la quid-

itat dels àngels e de les obres que han en sí meteixs, e de

la glòria que donen a Deu e de les ajudes que fan als ho-

mens.

|[ Pzx \ Arbre evilernal iz dona conexença de para-

dís e d infern, e de la continua duració qui serà sens fi en

J altre setgle.

*

|[ Per \ Arbre maternal entenem nostra Dona Sancta

Maria, qui es mare de justs e peccadors, e la esperança

que en ella havem, e la ajuda que navem, c lesguardament

e la glòria e lamor qui es enfre ella e son fill.

|[ Per \ Arbre divinal e humanal entenem Jesu Christ

e la participació de la divina natura e humana, e com Je-

su Christ es fi e compliment de totes les coses creades.

f[ Per \ Arbre divinal entenem Deus e les obres que

ha en sí meteix e les creatures, e la fi el compliment que

ha en sí meteix e que nos havem en ell.

I. B, emperial (usual).— 2. B, secgle.
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|[ Pzr \ Jírbre exemplifical cntcnzm los exemplis que

hom pot donar c rccontar dels arbres damunt dits, e a en-

cercar e mostrar les natures c les proprjetats d aquelles; e

aquest arbre es molt bo a preicar.

]| Per ]Jírbre queslional entenem art e manera de

fer qüestions c solvre aquelles, c de atrobar les veritats de

les coses, ' e de confondre les errors qui en molts libres

son posades e per les quals molts homens son en tenebres

«^

I, B. causes.



gògifflò^(^ç^"S|ò^^i^iffl6^ffl«g)ífflfe('^«^(y^

Del Arbre elemental

QUEST Jlrhre es departit en .vij. parts: la'

primera es de les sues rayls, la segona del

seu tronc, la .iij." de les sues branques, la

.iiij.* es dels seus rams, la quinta es de les

sues fulles, la .vj.* es de les sues flors, la .vij.» es del

seu fruyt.

|[ Per les sues rayls entenem los començaments de

la Jlrl general, ço es a saber; bonea, granea, duració, po-

der, saviesa, volentat, virtut, veritat, glòria, differencia,

concordança, contrarietat, començament, mijà, fi, majori-

tat, egualtat e minoritat.

|[ Per lo tronc entenem 1 ajustament de tots aquests

començaments corporals, d on se segueix lo cors confús

qui es appellat chaos, e qui compleix tot lespay qui es de

jusMa luna, e en qui son sembrades les espècies de les co-

ses e les disposicions 3 els hàbits d aquelles, en tant que ell

hi es substància confusa subjacent als accidents de les co-

ses elementades.

|[
* Per les branques entenem los quatre elements sim-

ples, ço es a saber, lo foc laer laygua e la terra, qui son

I. B, lla (passim).~-2. de ios (usual). -3. B, dispoycions.
* Ací comença el ms. A.
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substàncies de les coses elementades ' en elles sustentades;*

e elles son insensibles e incorrumpables en quant son

simples.

|[ Per los rams entenem les quatre masses qui son

los quatre elements composts e sensibles, ço es saber, lo

foc qui es en la flama, ^e laer mogut qui es enfre nos e la

luna, e laygua de la mar e dels flums e de les fonts, e la

terra en que habitam e en la qual som sostenguts; c

aquests son membres del Jírbre elemental.

|[ Per les fulles entenem los accidents de les coses-*

corporals corrumpables,axí com quantitat qualitat els altres.

f[ Per les flors entenem los estruments de les coses,

axí com la mà qui es estrument a obrar, e lo peu a anar.

|[ Per lo fruyt entenem los elementats, axí com la

pera e la poma e lome el leó el peix e laucell e laur e

1 argent. *

De la primera part del Jlrhre elemental

e primerament

1 . "De honea

S^^^ E bonea e dels altres començaments damunt dits

^
CfMl

entenem a donar lurs^diffinicions, per ço que

ab aquelles sien coneguts. Bonea es raó per

la qual bo fa bé, c per qui bona cosa es ésser e mala cosa

es no ésser.

|[ Es bonea raylí'del Arbre elemental, en quant per

bonea es 1 arbre bo e per raó de bonea fa bé en quant pro-

1. B, elementals.— 2. A, manca en elles sustentades.— 3. B, en ]a flama

la qual sentim,— 4. A, causes (passim).— 5. A, el argent el aur.

—

6. B, manca aquest mot.—7. A, rail (passim).



Arbre de Sciencia ii

dueix' naturals coses e primeres, ço es saber, les branques

els rams e les altres parts delí; e la sua privació e de ses

obres seria mala. E son les sues obres primeres, en quant

totes les coses naturals elementades son delí dirivades e

de la sua essència son essenciades. Es bones començament

universal a totes les parts qui son bones en 1 arbre, axí

com la granea del arbre qui es bona, e açò*metex de la

sua duració e poder e de les altres parts; c per açò es bo-

nea rayl a totes les parts del arbre qui delia prenen sa

semblança, ço es a saber, qui per ella son bones.

([ Aquesta bonea general es plena en sí metexa de

sí metexa e de les altres parts. Es plena en sí metexa de

sí metexa en quant 3 ha en sí metexa parts essencials con-

cretes qui son de la sua essència e espècia e natura, ço es

saber, boniBcatiu boniíicable bonificar; es plena de les al-

tres parts en quant es gran per granea e es durable* per

duració e poderosa per poder. E per açò bonea es rayl al

arbre ab lo compliment que dit havem, per lo qual es raó

complida per la qual 1 arbre sia bo e faça bé. On, com bo-

nea sia plena per sí c per altre, cove que sia rayl substan-

cial, car si nou era, no seria plena de granea, com sia ço*

que substància sia pus gran que accident, ni 1 arbre no se-

ria bo substancialment, e aytal privació de substancialitat

seria mala e buydament del arbre e de ses parts. Es doncs

bonea part substancial, per ço que natura no haja passió

de coses buydes.

|[ Bonea en quant es gran per granea e durable per

duració e poderosa per poder, e axí dels^ altres, es sub-

jectada als accidents, los quals son les semblances que

pren de les altres parts; e en quant les altres parts pre-

nen semblança delia, son aquelles parts que prenen, acci-

I. B, produu. 2. A. axi.— 3. B, Aquesta bonea general. Es plena

en si. E leyxa de si metexa. E de les altres parts. Es plena de si me
texà [en si metexa] en quant...—4. B, e durable.— 5. B, com sia cosa.

—

6. B, en axí dz les (passim).



12 Ramon Lull

dents; ' axí com granea qui es bona per bonea, c duració e

poder atretal.='E en açò està la font general als accidents

qui ixen de les parts substancials.

2. De granea

VJIranea es ço per que bonea duració poder e les altres

parts ^ son grans, la qual comprèn totes les coses qui son

grans, en quant son grans.

([ Es granea rael al Arbre elemental substancialment,

per ço que sia 1 arbre gran substancialment e que granea

sia ço que es; car si no era granea començament substan-

cial, seria poca en bontat e* duració, en poder e en veritat,

e no seria ço que es, ni 1 arbre no seria gran per ella, la

qual cosa es impossible. Es doncs granea substancial segons

sí metexa, e les semblances que dona son accidentals segons

que havem dit de bonea; mas car granea es una part del

arbre, es 1 arbre per ella substancialment gran, cnaxí com
tot qui es tot per ses parts essencialment. E a provar que

duració e poder e les altres rayls del arbre, exceptat con-

trarietat, son parts substancials,^ abast la provació que

havem dada de bonea e de granea en ésser parts substan-

cials. ^ Contrarietat, emperò, no deim^ ésser part substan-

cial, segons que havem provat en la Taula general.

|[ Per aquesta granea ha hom conexença de la gra-

nea del arbre, la qual ha segons ses rayls e segons son

tronc branques rams fulles flors e fruyt.

3. De duració

UuRACió es proprietat per raó^de la qual duren bonea

granea poder e les altres parts del arbre.

I. A, on son aquelles parts quen prenen los accidenls.— 2. B, atres-

tal (usual).— 3. B, coses. —4 A, manca aquest mot.— 5, B, en.— 6. A, fals

ta son parts substancials,— 7. B, E a prouar duració e poder, e les altre-

rails del arbre en ésser parts substancials. Abast la probacio que ha-

uem dada de bonea e de granea. Exceptat contrarietat.—8. A, no

desiga.—9. B, raso (passim).
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|[ Dura bonca per duració en son estar c obrar, en

axí com duració qui es bona en son estar e obrar per bo-

nca. On, en axí com la rayl pren influencia de la terra ab qui

participa, enaxí duració es rayl d on pren bonea influencia

a durar en sí metexa e en durar les semblances que dona

a les altres parts de la substància. E açò metex que deim

de bonea, se scguex de poder e de les altres, e per açò

duració es raó de durar al dit arbre' c a totes ses parts.

4. "De poder

F^ODER es aquella cosa per qui bonea e granea c duració

poden estar c obrar.

|[ Es bontat, e en quant es pot ésser, * car si ésser no

podia, no seria; per que bontat es enaxí sots raó de po-

der en quant pot ésser, com poder es sots raó de bontat

en quant es bo per bontat. E car bontat pot haver obra

en sí per poder, ço es a saber, bonificar, lo qual haver no

poría sens poder, cove que poder haja en sí possificar per

lo qual bonea pusca haver bonificar, lo qual haver no po-

ría 3 si poder no havia possificar; e per açò poder es rayl

al arbre ab bonificar, en quant bonificar es per possificar,

e açò metex de magnificar e de durar ^e les altres. Per que

es seguex en 1 arbre possificar de les coses possibles, se-

gons raó de sí metex e de sos començatrents; e les coses

que en ell son impossibles, son impossibles per ço car no

estan sots raó de sos començaments, axí com es impossi-

ble «
que lo foc se pusca convertir en aygua essencialment,

e I aygua en foc, e una espècia en altra.

5. "De saviea

OAviEA^es proprietat per la qual savi entén.

|[ En 1 Arbre elemental son instincts naturals, axí com

I. B, al arbre.— 2. B, Es bondat. En quant pot ésser.— 3. B, poyria
(pastim).—4. A, possificat... bonifict... magnificat... durat.— 5. B, im-
possibol (passim),—6. B, Sauicsa (passim).
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lo foc qui ha instinct' natural a escalfar laer per ço que ab

ell haja concordança, c a escalfar laygua per ço que ab

ella ha contrarietat, e que de la* concordança se segues-

ca generació e de la contrarietat corrupció, coni sia ço^

que generació haja concordança ab ésser, e corrupció *ab

no ésser. On, per raó d açò ha lo foc instinct natura] a fer

aquestes obres naturals, jassiaço que no haja discreció; per

que en les coses elementades<qui no han discreció e han

naturals inclinaments a aquelles fins per qiie son, estan

instincts naturals habituats en figura de la saviea o sciencia

qui està en los homens; e per açò es 1 instinct natural al

Arbre elemental, rayl per raó de la qual son los instincts

naturals en ell habituats e sentbrats.

6. De voluntat

VolentAT es aquella cosa, per raó de la qual bonea gra-

nea duració e les altres, son amables.

2. En 1 Arbre elemental, segons sa natura, no ha vo-

luntat espiritual, mas que en ell estan habituades e sem-

brades les volentats dels animals irracionals, els apetits de

les plantes e dels elements, los quals son naturals apetits a

les causes naturals desirades^sots raó de bontat o de gra-

nea, e enaxí de les altres; axí com lo foc qui ha apetit a

escalfar laer per ço que li don sa semblança, e axí com la

planta qui ha apetit a la pluja per ço que viva^e cresca,

e axí com lo leó qui ha apetit a la leona per conservar sa

espècia, e a beure per ço ques do humiditat a les sues

parts dessecades e escalfades; e açò metex dels altres ele-

mentats. Aquest apetit natural es rayl del Arbre elemental,

per ço que haja en sí naturals apetits particulars sembrats

e habituats sots lo universal apetit que dit havem.

í. A,Bi instinch, istinch, stinch (usual).— 2. R, que ab ella aia con-

trarietat. E de la.— 3. B, com sia axí.— 4. A, corrupcion.— 5. A, jasia co

que no aia discreció natura] en les coses elementades.—6. B, desidera-

des.— 7. B, uisca.
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7. De virtut

Virtut es cximent'qui ix de la unitat de bonea granea

e les altres.

f[ Ix* virtut de la unitat de bonea en bonificar en

quant bonificar ix virtuosament de bonificatiu e bonifica-

blc, en qui ix virtut per ço quel bonificar sia virtuós, el

bonificant el bonificable atretal. Açò metex se seguex del

eximent que virtut fa de les altres causes 3 primeres en les

secundaries;e aquesta virtut es rayl al Arbre elemental,

per la qual ha virtut en sí metex e en ses parts en csscr

virtuós e en fer obres virtuoses.

8. D* veritat

Veritat es aquella cosa que posa en ver les coses veres.

|[ Es lo foc, e pus que es, vera cosa es ell ésser; car

si no era ver son ésser, ell no seria. Es doncs lo foc enaxí

per veritat en ver, com es per calor en escalfar e per lugor

en luír. Aquesta veritat qui posa en ver les coses prime-

res, es rayl universal a les veritats qui son en 1 Arbre ele-

mental, e ella es lo genre e elles son espècies en 1 arbre

sembrades e habituades don diriven les veritats individua-

des, axí com les veritats del foc^e dels altres clements qui

son espècies estants dejús la rael qui es genre, e que dita

havem; e les veritats individuades son ^ axí com la calor

del pebre e del all, e la humiditat e la fredor 7 de la cara-

baça.

9. De glòria

vIloria es aquella delectació en qui han repòs bonea gra-

nea e les altres.

|[ Glòria que sia ab discreció, no es en 1 Arbre ele-

1. A, naxiïnent.— a. B, lys.— 3. A,B- coses.—4. B, segondaries.

—

5. B, don diriuen les uerifats del foch.--6. A, falta son.— 7. A, e

fredor.
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mental simplament, car nos pertany sinó a racional; mas

la sua semblança e figura està en 1 Arbre elemental, per ço

que hajen repòs les sues parts. E aquella es delectació na-

tural corporal, axí com lo foc quis delita' en donar sa sem-

blança al aer en quant 1 escalfa, e en reebre^secor de la

terra per ço que sia sec, ab la qual secor se delita en des-

troír la humiditat del aer, per ço quel costrenga a reebrc

sa calor en la qual se delita, 3 e que no do humiditat a lay-

gua contra la qual se delita com la pot escalfar e en ella

fredor mortificar; e en axí de les altres coses naturals quis

deliten en lurs obres, axí com la planta quis delita en fer

flors e fruyt, el leó ab la leona. E per açò aquesta delec-

tació natural e general que dita 'havem, es rayl del Arbre

elemental, per raó de la qual son sembrades en ell les de-

lectacions dessús que unes í coses han en les altres segons

que dit havem.

1 o. De differencia

LIifferencia es ço per que bonea c granea e duració c

les altres, son raons no confuses. «

|[ Es differencia rael general per la qual son diffe-

rents les primeres coses e natures; e açò mctex de les se-

cundaries, axí com bonea e granea e les altres, qui en les

creatures no son una cosa metexa, ans son differents molt^

per differencia, en tant que la una no es altra. E açò me-

tex es de bonificant bonificable e bonificar, qui son diffe-

rents en bonitat; e de magnificant magnificable e magni-

ficar, qui son differents en granea. Aquesta differencia 7 es

raó e occasió com sia pluralitat de moltes coses e que sien

differents substancialment, axí com lo foc e lacr e lomc

el cavall, qui substancialment son differents. Açò esscr

no poría sens differencia e sens que differencia no fos co-

1. B, qui sadelita.— i. B, resebre (passim).— 3. B, manca en la qual

se delita.—4. A, dit.—5. B, saius queies vnes.— 6. B, manca aquest mot.
— 7. B, E per asso differencia.
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mençament substancial en les parts substancials, ço es sa-

ber, differenciant differenciable e differenciar qui son

parts de la sua essència substancial.' Emperò es differen-

cia en altra manera començament accidental, axí com ar-

bre e pera qui son differents per accident en quant no

son differents per ell meteixs, mas per diffcrencia, axí com

1 arbre, qui no es colorat en quant es subjacent a espècia

d arbre, mas que es colorat en quant es subjacent a espè-

cia de color.

|[ Està differencia en tres espècies, ço es saber, cn-

fre sensual e sensual, axí com cnfre home c ase qui son

differents per espècia; enfre sensual c entellectual, axí com

cnfre cors e ànima qui son differents per differencia; c cn-

fre entellectual e entellectual, axí com enfre enteniment e

volentat, e Deus e àngel, qui son differents per differen-

cia; e per aquestes tres espècies que dites havem de dif-

ferencia, son differents totes quantes coses son. Mas en

1 Arbre elemental no es differencia raó a distincció de co-

ses esperituals, mas enfre sensual e sensual, e per aquella

ha en sí meteix sembrades espècies differents les unes a

les altres, axí com espècia de bou e ase, e de poma e de

cavall, e de fulla c de flor, e en axí de les altres coses sen-

suals dejós estants a les coses elementades. E per açò es

differencia rayl al Arbre elemental don diriven totes les

differencies específiques estants en 1 arbre en potencia per

matèria, e en hàbit* per forma.

11. De concordança

Concordança es ço per que bonea granea duració e les

altres, en un e en moltes coses se concorden.

|[ Concorden se moltes coses a un per concordança,

axí com bonea e granea e poder 3 e les altres, quis concor-

den a ésser parts de una substància, axí com la substància

I. B, essència e substància —a. A, el abit. — 3. B, bonea, granea.

poder.

Arbre de Sciencia-1-i.
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del pomer qui es bona c poderosa c gran, c concorden se a

romanir' cascuna en la substància ço que es, per ço que en

aquella substància nos perda differencia ni elles no perden

lur ésser ni lurs natures e proprietats; car sis perdien en

la unitat de la substància, perdria s* pluralitat de les coses,

en lo qual perdi ment se perdria concordança, car no hau-

ria subjects en qui fos substentada e seria contra si mete-

xa; la qual cosa es impossible car negún ens no es natu-

ralment contra si metex. Es doncs concordança raó a un

e a moltes 3 coses, e sots aytal raó es rayl al Arbre elemen-

tal, per la qual rayl son sembrades en 1 Arbre elemental,

subject al humanal,* moltes concordances especials de les

coses naturals, elles í estants segons les tres espècies que

dites havem de differencia; axí com enfre lo foc e laer en

qui ha concordança sensual en quant se concorden en ca-

lor; c axí com enfre entcllectual e sensual en qui ànima e

cors se concorden a ésser un home e en romanir ço que

son; e enfre entellectual c entellectual, axi com 1 enteniment

e la voluntat quis concorden a pendre object^axi com

1 enteniment quil pren entenent e la voluntat qui 1 pren

amant.

12. De contrarietat

\^ONTRARiETATes Contràriament de moltes coses quis con-

trasten per raó de diverses fins.

|[ Aquesta contrarietat ha tres espècies, segons que

havem dit de differencia c de concordança. Es contrarie-

tat enfre sensual e sensual, axí com enfre lo foc e laygua?

en qui ha contrarietat per calor e fredor; es contrarietat

qui es enfre sensual e entellectual, axí com enfre* cors

e ànima de home, car la ànima naturalment se ha a 1 al-

tra vida el cors se ha a aquesta vida en que som; es con-

1. B, romaner.— a. B, perderas.— 3. B, o a rnoltes.— 4. B, subiec

humanal. -5. B, e elles.

—

6. B, a pendre .i. obiech.— 7. B, z:n enfre lo

foc c I ayga (usual). —8. B, emfre (passitn).
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trarictat enfrc entellectual c entellectual, ' axí com bon àn-

gel c mal àngel, c en axí de les altres coses semblants a

aquestes. Aquesta contrarietat qui es enfrc sensual e sen-

sual, es rayl del* Arbre elemental per ço que en ell sien

sembrades les contrarietats específiques dejús 3 estants a

generació e corrupció e a contraries fins, axí com lo foc

qui sà a escalfar e laygua a refredar.

13. De començament

V,^oMENÇAMENT cs aquella cosa qui es denant a totes coses

per raó dalcuna sua prioritat.*

|[ Aquest començament es rayl del Arbre elemental

per ço que per ell les sues parts sien primeres c generals:

car enaxí com començament es bo per bontat e gran per

granea e dura
<
per duració e poderós per poder, enaxí

bonea granea duració e poder e les altres, son comença-

ments per començament qui a elles dona sa semblança en

axí com delies la pren.

|[ Entenem començament general en dues maneres,

substancial e accidental: substancial, axí com lo ftiedor*

forma matèria e la final causa; accidental, axí com quanti-

tat qualitat relació els altres accidents generals.

|[ Es començament qui es faedor, axí com lo foc qui

comença a escalfar e 1 agent natural qui comença a engen-

rar, axí com home qui engenra altre home; començament

formal es axí com la forma qui enforma la matèria, axí

com la forma de la vegetativa qui enforma la matèria 7 del

arbre en quant la fa estar vegetable; començament mate-

rial es axí com la matèria del ferre qui es començament a

moltes coses, axí com a clau espaa e coltell; començament

final es axí com home qui es començament a totes ses

parts, car totes son per ço que sia home, e axí com habitar

qui es començament de cambra. Es començament acciden-

I. B, c enrre enteliectual.— 2. B, al.— 3. B, specifícades de ios.-

4- A, proprietat. — 5. durar.— 6. B, fasedor (passim).—7. A, material.
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tal axí'com quantitat qui es començament de mesures, e

qualitat de figures, e enaxí de les altres.

f[ Per aquest començament general son en 1 Arbre

elemental sembrats molts començaments, axí com disposi-

ció qui es començament als hàbits, de les espècies en ells*

sembrats.

14. De mijà

yViïjA es ço qui es subject per lo qual fi enfluex al co-

mençament sa semblança el començament la reflueix a la

fi, en tant quel mijà sab al començament 3 e a la fi.

|[ Enflueix la fi al començament sa semblança, axí

com escalfant* a escalfable,el mijà es 1 escalfar; e encara, axí

com habitació a la cambra, ^el mijà es labitar, e enaxí de

les altres coses. Aquest mijà es en tres espècies. La una^

es segons manera de conjuncció, axí com lo clau qui con-

juny dues posts, e amar qui conjuny clamant e lamat, e es-

calfar 1 escalfant e 1 escalfat. Es altra* manera de mijà qui es

de mesures, axí com centre qui es en lo mig loc del cer-

cle, e escalfar qui es en lo mig loc del escalfant e de es-

calfable, »e entendre d entenent e entelligible, e dual qui es

en lo mig de un e de tres, e actu en lo mig de la potencia

c del object. La terça'°especia es mijà de extremitats, axí

com linya qui es enfre dos punts, e ample enfre lonc e

pregon, e virtut de temprança qui es "enfre trop e poc, e

anaxí de les altres coses semblants a aquestes. Segons es-

tes tres espècies damont dites, es mijà rayl al Arbre ele-

mental lo qual ha en sí sembrats molts mijans disposts a

ésser aportats en actu per los agents naturals, axí com en

lo pebre on son los mijans damont dits, estants dins lo pe-

bre un punt qui es centre a les circumferències; encara, que

1. B, Comensamznt accidental es axí.— 2. A, en ell: B, e en eJIs.

—

3. B.coinensant. —4. A, escalfat.— 5. A, ab canobra.—6. B, la prime-
ra.— 7. A,B. coniun (passim).~S. B, En 1 altra.— 9. B, del calfant e es-

calfiíble.— 10. B, ella .üj*— 1 1, A, e uirtut qui es.
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en ell ha escalfar qui conjuny 1 escalfant c 1 escalfat, c les

linyes qui son mijans terminats estants dins les extremitats

de les superfícies; e per açò les plantes e les coses engen-

rades crexen destrò al mig loc qui es lo centre de crexi-

ment e de generació, e devallen tro a la fi de privació per

corrupció.

15. Befi

Èi es aquella cosa en qui començament ha repòs,

f[ Està fi en tres espècies: una es fi de compliment, axí

com escalfat qui es fi del escalfar, car 1 escalfar es* per ço

que sia 1 escalfat, e vist qui es fi de veer, e amat de amar,

el clau del martell, e enaxí de les altres coses naturals e

artificials; es una altra fi qui es segons privació, axí com

privació de virtut *o de vista o del home qui es mort e fe-

nit; es altra manera de fi, axí com finaments de terres e

regnats e estremitats de substàncies. Segons aquestes tres

espècies de fi, es fi rayl al Arbre elemental en lo qual son

en potencia les fins de les coses naturals, e per açò son los

apetits els instincts naturals sembrats en 1 Arbre elemental

segons la natura de la sua rayl qui es fi, e de la disposició

que ella ha ab les altres rayls.

j 6. "De majorilat

yViAjoRiTAT es ymage de grans coses, grans en bonea du-

ració poder e les altres.

|[ Es majoritat en tres maneres. Majoritat qui es de

coses substancials, axí com substància dome qui es major

en bonea e en virtut, que substància d ase; e encara, com

sia de més coses, car en ase no ha racionalitat la qual es

en home. Es majoritat qui es enfre substància e accident,

axí com bonea substancial qui es major que bonea acci-

dental. Es altra majoritat qui es enfre accident e accident,

I. A, es fi.— 2. B, que es segons priuacio de uirtut.
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axí com vccr • qui es major en bontat que escalfar, c enten-

dre que veer.

|[ Per aquestes majoritats poden ésser en 1 arbre

moltes majoritats, e les unes paris majors que les altres,

axí com lo foc qui es major en lo pebre e en escalfar que

laygua, el clau quel martell en la fi, e laur quel ferre en

comprar e en vendre, e en axí de les altres coses.

17. "De eguallat*

IUgualtat es sobject en lo qual ha repòs la fi qui es de

concordançia de bonea granea e les altres.

|[ Aquesta egualtat es rayl al Arbre elemental en tres

maneres, ço es saber: egualtat qui es enfre substància e

substància, axí com la substància d en Ramon e den Martí

qui son eguals en espècia de home; ' egualtat qui es en-

fre substància e accident, axí com quantitat qui es aytàn

gran en extensitat com la substància corporal dejús ella

estant; e es egualtat qui es enfre accident e accident, axí

com decocció feta de dues plantes, la una calda en quart

grau de calor e 1 altra freda en quart grau de fredor, qui

son eguals en escalfar e en refredar lo pacient. Es una al-

tra egualtat proporcional, axí com los membres en la subs-

tància del home quis covenen segons proporció, jasiaço

que lun membre sia major que 1 altre. Segons aquestes ma-

neres de egualtat, es egualtat rayl al Arbre elemental en

lo qual son dispostes e habituades moltes egualtats natu-

rals particulars dirivades de la universal egualtat que dita

havem.

1 8. "De minorilal

yVliNORiTAT es aquell ens qui es prop a no ésser.

f[ Aquesta minoritat pot ésser entesa segons ço que

dit havem de majoritat, com sia ço que majoritat e mino-

I. B, ueser (usual).— 2, B, egaltat (usual).— 3. A, manca hcnne.
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ritat se hajen relativament; e es minoritat prop a no ésser

segons comparació de majoritat qui ha més de ésser que

minoritat; encara, quant les coses esdevenen de no ésser en

ésser, que enans son en minoritat que en majoritat, e quant

esdevenen de ésser en no ésser, son enans en majoritat

que en minoritat. On, com açò sia enaxí, 'es doncs la mi-

noritat general * començament e rayl com en 1 arbre haja

moltes minoritats per ço que en ell 3 sia disposició e poten-

cia com les unes de ses parts sien menors que les altres.

Ç Dit havem de les rayls del Arbre elemental, e do-

nada havem conexença com 1 Arbre elemental es assituat e

dispost segons la natura de ses* rayls, la qual dita havem;

c per açò pot hom haver conexença de les coses* prime-

res naturals en 1 arbre sustentades e sembrades e dispos-

tes, com sien reductes^ en hàbits e en actus per los agents

naturals devallats e dirivats dels primers, axí com lo se-

gon home devallat del primer e la segona gallina de la

primera, los quals primers Deus creà per ço que per obra

natural aportassen en actu los individuats^de les espècies

sembrades en 1 Arbre elemental segons que significat havem.

]]

Del tronc del Jlrbre elemental

QUEST tronc es aquell qui es apellatj>/e, e es cors

.yíiP^A primer a totes les coses cngenrables e corrum-

'^^3g pablcs elementades, e es cors compost de forma

primera e matèria primera.

1. A, e quant esdeuenen de ésser en no ésser son enans en lo miga
que en minoritat. e com aço sia enaxi.— 2. B, manca general.— 3. B, que
ell. —4. B, de les.— 5. A, causes.— 6. A, reduides.—7. B, indiuiduus.



14 Ramon Lull

2. La forma primera es ajustada de les formes pri-

meres que dites havem, axí com de bonificativitat magni-

ficativitat durificativitat possifïcativitat e les altres, qui

componen una forma universal sots la qual estan, axí com

parts estans dejós la substància delies ajustada; e aquesta

es la forma del tronc general. La matèria primera es ajus-

tada de moltes matèries, axí com de bonifícabilitat magni-

ficabiÜtat durificabilitat possificabilitat e les altres, car to-

tes ensems son dispostes a csser una universal matèria, axí

com moltes parts dispostes a un tot; e aquesta es la prime-

ra matèria 'del tronc general. E per lo bonificar magnifi-

car durificar possificar c los altres actus, la universal for-

ma e la universal matèria son conjunctes e reten ensems

un cors, ci&<arí?s*appellat, en qui estan tots los corses 3 parti-

culars disposts a ésser individuats e a ésserde la essència

del cors universal, axí com lo pebre e lall e la poma qui

son dels .iiij. elements, c lo clau de ferre.

3. Que aquest tronc sia cors, cascuna de ses rayls ho

significa segons sa disposició, e prova s en esta manera,

considerant bonea ésser un punt e granea altre, e en axí

de totes les rayls que dites havem. On, ajustada bonea a

granea e granea a duració e duració a poder, se segueix

linya; e ajustada duració a bonea e poder a granea, se se-

gueix superfícies qui es amplea.^E car cascún punt es re-

dón per ço car es ple de sos concrets essencials, axí com
bonea qui es plena de son bonificatiu e de son bonificable

c bonificar, segueix se pregon, com sia ço que Is punts sien

tots mesclats los uns en los autres per ço que lur quantitat

sia continua en lo^mesclament, axí com bonea qui no pot

ésser gran sens granea ni pot durar sens duració ni pot

ésser poderosa sens poder, ni granea duració ni poder

no poden ésser bons sens bonea: son doncs los punts

1. B, matèria primera.— 2. A,B, caos (usual).—4. A. cossos (pas-

iim).—4. B, e asser (pastim).— 5. A, superfícies en amplea,—6. B, en lo

lur.
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mesclats los uns ' en los altres en continua participació. Ha-

vem doncs provat lonc ample e pregon, d on resulta cors

de necessitat; e aquest cors es redón e esfèric* per ço car

es de parts redones, segons que dit havem, e es son loc

en la concavitat de la esfera de la luna, lo qual es plen delí

per ço que natura no sostenga buyt; car si I sostenia, se-

rien les coses 3 naturals impossibles.

4. Aquest tronc e chaos*es invisible per raó de la

confusió en que es, car les sues parts son continues e es-

tan les unes en les altres, e visibilitat no es mas de parts

discretes, axí com laer qui participa ab los ulls* per con-

tactu, e per ço los ulls noi poden veer. E encara, que en

lo tronc les sues parts son enformades, axí com quantitat

e qualitat els seus altres accidents sustentats sobre confu-

sió; per que ells cove ^ ésser confuses, e en la confusió

substancial e accidental son sembrades les parts dispostes

a ésser formades en los individuats dejús estants actual-

ment a lurs espècies, axí com home qui ha cors individuat,

e leó atretal, e en cascú delís ha discreta quantitat e de-

tcrmenada 7 qualitat c les altres. E per açò los corses indi-

viduats elementats han porós, ço son forats on estan los

pels en los animals e les fulles en les plantes, e per aquells

entra e ix lo chaos, axí com claredat qui passa per vidre

o aygua per forats; e d aquest chaos viuen e duren les co-

ses elementades.*

5. Es lo tronc general de les sues rayls qui son cau-

ses primeres. On, axí com ell es delies, en axí ha aptitut*

c natura com delí sien causes secundaries, axí com lo foc

qui es delí e los altre elements, e en axí com la planta el

home e laucell el peix. On, enaxi com ell es de bonea e

de granea e de les altres sues parts, en axí les causes se-

cundaries qui son d ell, cove que sien delí sots'°raó de bo-

1. B, los vns mesclats.— 2. A, e es petit: B, espit.— 3. B, los cosses.

—4. A, es caos: B, de caos.— 5. B, uuls. 6. B, couenen.— 7. A, termi-

nada.— 8. A, elementals.— 9. B, habitut.— 10. B, de sots.
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nea granea e les altres, axí com la planta qui es bona e

gran, e es de la bonea e granea del tronc; e per açò es

una bonea d altra e una granea d altra, e en axí de les al-

tres parts naturals.

6. Es lo tronc general passat en terç nombre, ' axí com

de la farina e de laygua en qui lo pa passa en terç nombre

en ço que no es aygua ne farina, jatsíaço que sia daygua e

de farina; e açò meteix de la planta qui no es los elements,

jatsíaço que sia delís. On, enaxí com lo tronc passa en terç

nombre en tant que no es granea ne bonea ne les altres

parts primeres d on es ajustat, * enaxí los troncs específics

estants en potencia en lo tronc general, passen en altra es-

pècia e en altre nombre com 1 agent natural toca 3 lo tronc

general per via de generació, axí com la potencia vegeta-

tiva qui vegeta lo pa en carn transmutant la sua matèria

sots altra espècia.

7. Es lo tronc general substància per les parts subs-

tancials de les quals es, axí com de bonea substancial e de

granea e de les altres, e es subjacent als accidents de ses

parts. On, axí com es feta una substància de substancials

parts, enaxí es fet en ell accident de molts accidents, axí

com de la quantitat de bonea e de granea e les altres, d on

es feta una quantitat general e composta de simples quan-

titats e passada en terç nombre, de la qual passen quan-

titats específiques en altre nombre estant dejús les espe-

cies,axí com quantitat de poma o de cavall o dome;e aquest

passament se fa per los agents naturals per via de genera-

ció. Es doncs lo tronc universal ajustat de parts substan-

cials e accidentals.

I. A, entre nombre e nombre (corretgit de mà posterior): B, manca
el mot pafsat; P, consistit in 5." numero.— 2. A, donchs aiustats.

—

3. A, co que.
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]]]

De les branques del Jlrbre elemental

,J|S^ES branques del Arbre elemental son los quatre

S^pVj elements simples, e son quatre per ço que ca-

^g^ pien en ells diffcrencia concordança e contrarie-

tat; car si eren tres o menys, noy cabrien, e si eren .v.

elements, seria lo cinquè superfluu; ' car abasta a differen-

cia que sia en concordança e en contrarietat, axí com diffe-

rencia qui es enfre lo foc c laer, e està en concordança de

calor en ço quel foc e laer son de complicció calda, c

abasta que sia en contrarietat daygua e de foc en quant

lo foc es calt e laygua freda. De la terra, atretal, se cove

que estía en concordança de secor, la qual es enfre la ter-

ra cl foc, e que estía en contrarietat de la terra c del aer

per sec e per humit qui son contraris: açò ésser no poría

si Is elements no eren quatre. Açò meteix se cove a con-

cordança del foc e del aer quis cove a concordarien ca-

lor, e del aer e de laygua quis cove a concordar en humi-

ditat, c de laygua e de la terra quis cove en concordar

en fredor; e açò meteix de contrarietat a la qual se cove

contrarietat subjecta a complecció calda e freda, e de^com-

plecció humida e seca, axí com en lo pebre en qui son to-

tes aquestes compleccions e abasta a ésser subject de les

differencies e concordances e contrarietats que dites ha-

vem. E encara, per ço car los elements son quatre e no

menys ni més, 'son disposts a ésser figurats en los elemen-

tats en figura quadrangular circular e triangular, les quals

I. A, superflu.— 2. B, en concordar.— 3. A, de: P, et simititer.—
4. B, mes ni m enys.



28 Ramon Lull

tres figures son necessàries a ésser en los elementats assi-

tuades.

'

2. Quadrangular figura es en quant es dels quatre

elements, es fa linya dreta del foc al aer per concordança

de calor, e del aer a laygua per concordança dumiditat, c

de laygua a la terra per concordança de fredor, e de la

terra al foc per concordança de secor; e d aquestes quatre

linyes e concordances se segueix en los elementats qua-

drangle natural per lo qual* son esteses 3 e amples.

3. Circular figura es en quant los uns elements en-

tren en los altres, axí com lo foc qui entra en laer donant

li sa calor, la qual calor no lexa son propri subject qui es

lo foc; e açò*meteix del aer qui entra en laygua donant li

sa humiditat, e açò meteix es de laygua qui entra en la ter-

ra donant li sa fredor, e es de la terra qui entra en lo

foc donantli sa secor; e per açò es rotunditat* en los ele-

mentats, axí com en la poma o en lo cap del home.

4. La figura tiiangular es de la linya qui ix del foc

al aer e del foc a la terra e de la terra al aer; e aquests

triangles son composts de .ij, linyes concordants e de una

contraria. E açò meteix es del triangle qui es del aer el

foc^e laygua, e del triangle qui es de laygua e del aer e

de la terra, e del triangle qui es de la terra e de laygua

e del foc; e en axí son .iiij. triangles qui complexen lo qua-

drangle, e lo quadrangle compleix lo cercle, E per açò es

necessari que sien quatre elements, e no plus ne menys,

per ço que sia ple e no buyt en les coses elementades.'

5. Per ço que differencia pusca ésser d un element e

d altre, e concordança e contrarietat atretal, cove que sien

certes e propries qualitats e apropriades, ^per les quals los

quatre elements sien distincts concordants e contraris; e

encara, diffinits, 'axí com calor qui es pròpia calitat del foc

j. B, en los elements assituats.— 2. B, quadranguls naturals per los

quaís.— 3. A, estees.—4. A, e axi.— 5. B, e asso es retunditat.— 6. A, del

foch.—7. B, elementals.— 8. A, propries e certes qualitats.— 9. A, ffinits.
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c humiditat del aer e fredor de laygua c secor de la terra;

e car lo foc els altres elements son d un meteix tronc ge-

neral, lo qual dit havent, e duna metexa bonea e granea

per raó de la differencia qui es lur començament, es una

branca lo foc e altra laer per raó de la distincció qui es

enfre calor e humiditat; e una metexa bonea es una en lo

foc per calor e altra en laer per humiditat, c enaxí de

laygua c la terra. E en aquest pas apar la differencia qui

es enfre un element e altre per propries qualitats, ' c la

diffinició quis pot fer delís, axí com lo foc qui es aquella

substància qui pròpiament es calt, e laer qui es aquella

substància qui propriament e per sí meteix es humit, e en

axí de laygua e de la terra qui poden ésser diffïnits per

lurs propries qualitats; c es significat com de un son moltes

coses, axí com duna bonea general moltes bonees espe-

cials, e dun tronc moltes branques. E daquesta significa-

ció son significades les moltituts de les espècies sembra-

des en les branques e distinctes*per propries qualitats.

5. Cascún d aquests elements ha son propri loc se-

gons que li es mills dispost, axí com lo foc quel seu loc

es la sua esfera 3 contigua ab la esfera de la luna, el loc

del aer es la esfera contigua ab la esfera del foc, el loc

de laygua es la esfera contigua ab la esfera del aer, el

loc de la terra es la esfera contigua ab la esfera de lay-

gua en la superficies en que som.E per raó d aquests locs

differents per alt e per baix, e continent e contingut, son

los elements differents e han diverses operacions.

6. Ço per que la esfera del foc es més a ensús que to-

tes les altres, es car lo foc ha més de virtut en sí en quant

es ab plus de forma e menys de matèria, que los altres ele-

ments; e car es pus leuger e ha més de moviment, pertany

li la pus alta esfera, per ço quel moviment se puxa mills

complir e pus tost. E açò meteix se segueix de la esfera

I. A, propriis calitats (passim).— 2. B, branques distinctes-— j. A,B,

espera, spera (usual).— 4. A.B• son (passim).
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del aer, qui cove més ésser a ensús que la esfera de lay-

gua per ço com no conté tanta de matèria com laygua e

car es leuger e laygua es fexuga. E la raó per que la es-

fera de laygua cove ésser sobre la esfera de la terra, es

car ha menys de matèria que la terra e no es tan greu com

la terra; e encara, que les coses elementades, axí com plan-

tes e bèsties qui ' no poríen ésser sustentades en laygua ne

laygua no poría ésser sustentada en sí sens la terra.

7. Per aquestes quatre branques que dites havem,

son totes les branques dels arbres naturals, axí com les

branques del pomer, e les cames del leó, e les cames els

braces del home, e les cames e les ales de la grua, e les

espines de la esquena del peix. *E per los quatre elements

simples son significades les extensitats e les produccions

de les coses elementades, axí com les branques del pomer

qui son esteses en per lonc, e axí de les cames e dels

braces del home; e encara, influencia e augmentació 3 sig-

nificada per elles, e les altres condicions a elles perta-

nyents, axí com mutació de nombre: car axí com lo foc

passa en terç nombre en quant es una branca simpla del

tronc general, e açò per proprietat especial, en axí passen

en terç nombre les branques elementades de potencia en

actu per los agents naturals.

^

I. P, manca aquest relatiu.— 2. A,B, peys (passim en aquesta forma i

altres similars).— 3. B, acmentacio.
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IV

Dels rams del Arhre elemental

^^í> os rams del Arbre elemental son quatre, ço es

ç|^^^' saber, quatre masses qui son membres generals

>.feBSgal les quals son sensibles e compostes dels elements

simples, axí com lo foc que veem en la flama e en lo car-

bó, e qui està en la pedra e en lo ferre; la segona massa

es lacr en que respiram e en que estam, c que sentim' en

odor c en vent qui es aer mogut; la terça massa es laygua

de la mar dels flums de les fonts de la pluja *e del ros,

la qual sentim ab fredor e ab color 3 e ab sabor e ab vista;

la quatrena* massa es la terra en que estam, e qui es en

les pedres c en los metalls qui son terres dessecades e

congelades. Cascuna d aquestes masses es composta dels

quatre elements simples, e delies diriven les substàncies

individuades dejús estants a les espècies, axí com cors

dome d arbre e les altres.

2. Aquestes quatre masses apellam quatre rams del

Arbre elemental general, e apellam los rams per ço car

han les condicions que a ram se covenen, les quals son

segons la disposició^ de les rayls que dites havem, axí com

en bonea en qui^bonificatiu bonificable e bonificar son

rams, csguardantse los uns als altres per ço que sia 'lo bo-

nificat, estants los uns en los altres. En semblant manera,

doncs, son les masses rams en ço que en ells ha la un ele-

ment acció en 1 altre, per ço que sia elementat^qui es bo

1. B, e sentim.

—

í. B, e de les fonts e de la pluía.— 3. A,B, calor.

—

4. B, quarta.— 5. B, que a rams se couenen. Segons les quals la dispo-

sició-..— 6. B, en que ha.—7. A, que sia bo.—8. A, lo elementat.
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e produït' de les causes simples, axí com lo foc qui es ig-

nifícatiu en quant es simple, els altres elements son ignifi-

cables en les masses e en los^elementats qui son de les

espècies; e açòs converteix, axí com laer qui es aerifica-

tiu, els altres elements qui son aerificables en los elemen-

tats. On, en axí com dels rams de la planta diriven les fu-

lles flors e fruyt, 3enaxí de les quatre masses diriven tots

los individuats elementats.

3. En aquestes .iiij. masses e rams son los elements

mortificats e remisses, mortiíïcants los uns los altres, axí

com lo foc qui mortifica laer ab calor per ço que no in-

fluesca sa humiditat-^a laygua qui es son contrari; encara,

quel mortifica $ab la sua secor que reeb de la terra qui es

son contrari; e açò en tant
^ que laer nos pot defendre del

foc. 7E açòs converteix, que laer mortifica lo foc en quant

sajuda ab laygua contra la calor e ab sa humiditat contra

la secor, e axí de la terra e de laygua. On, 'en axí com en

lo pomer es la matèria pus digesta en los rams que en

les branques e en les branques que en lo tronc, en axí en

les quatre masses es la matèria pus digesta e pus disposta

que en los elements simples; e per açò comparam les qua-

tre masses a rams, sens les quals dels elements simples

null individuat elementat nos pogra seguir, car la simpli-

citat de cascún element no ho pogra sostenir.

'

4. En aquests rams generals son habituats e disposts

tots los rams dels arbres naturals e especials, e en ells pas-

sa un nombre en altre, axí com una matèria qui passa duna

espècia en altra per generació e corrupció. Emperò los

elements simples tota hora romanen en lur ésser en quant

simples, car si perdien en lurs rams lur ésser, no haurien

enclinació a generació ne a composició de les coses ele-

I. B, produc.—i. B, e los.— 3. B, e fruyts.—4. A, mfloesca sa ho-
meditat.— 5. A, mortiffique.— 6. A, en quant.— 7. B, al foch.

—

8. B, manca aquest mot. —9. A, per la simplicitat de cascun element nou
pogre sostener.
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mentadcs, com sia ço que tot ens natural esquiva no ésser

e haja appetit a son ésser complit. E encara, que la bonea

e la granea e les altres 'rayls del arbre general* no po-

ríen participar ab los elementats'si los ents simples se

perdien en los composts, e enaxí com los elements sim-

ples perdrien lur propri nomen los composts, enaxí

les rayls se perdrien en 1 Arbre general, lo qual perdiment

es impossible. Son doncs los elements simples en los ele-

ments composts essencialment e actual, ^enaxi com en

lo diner en qui romanen 1 argent el coure, c en lanap del

vi amerat, lo vi e laygua, c en lome 1 ànima e lo cors,^e en

la substància la forma e la matèria, e enaxi de les altres

coses semblants a aquestes.

5. Los 7 simples elements devallen c pujen de lurs es-

feres los uns als altres per ço que sien los elementats, qui

son les fins per que ells son e los centres, axi com moltes

linyes qui san a un punt. E per açò cove que tots los ele-

ments sien los uns en los altres; car sil foc simple estava

en la sua esfera e no devallava sajús, seria ociós en ço que

nos seguiria delí elementat, e açò la fi^ne la bontat niïs

altres començaments primers no porien soffcrre segons

cors natural; nil foc qui es dejús^no seria de la sua essèn-

cia e hauria parts compostes e no simples, e enaxí nos po-

ria sostener en sa essència e defallerien"*en ell duració

granea bontat e poder, e encara, instínct e appetif'natural

a pujar a ensús, car noy poria pujar ni aquell desús ava-

llar, per raó de 1 esfera de laygua qui seria en lo mig, que

seria cors simple e solitiu'*qui no lexaria passar per sí son

contrari; e encara, que lo foc desús no poria participar ab

la terra dejús ni pendre delia secor, e seria sec per sí e

calt, d on se seguiria desordenamcnt e no seria mesclament

A, manca aquest mot.— 2. P, eUmenlatis generalis.—^. B, elemens.-

4. B, nombre: P, numerum.— 5. P, el accidentaliter.—6. A, en laygua..

en lo cors. —7. B, E los.— 8. A, ço es la fi.—9. B, saios (passim).-

10. B, defalliria.— i 1. B, manca e appetit,— 11. P, et solidum.

AxntE OE SCIENCIA-I-J.
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delís, lo qual han per ço car los uns elements donen lurs

qualitats als altres per ço que pusquen entrar en composi-

ció e en ells pusca ésser continua quantitat per lo tronc e

les rayls e les branques del Arbre elemental. Son doncs

los clements axí mesclats los uns en los altres, com son les

rayls del arbre les unes en les altres, axí com bonea qui es

mesclada ab granea e granca ab bonea en quant se donen

lurs semblances, e les semblances no lexen lurs propris sub-

jects e romanen les esferes assituades segons que dit ha-

vem; e cascuna es centre de son propri element, axí com

1 esfera del foc qui es centre del foc, mas !o foc per ço que

seguesca la fi per ço que es, devalla dejús' per ço que pus-

ca engenrar los elementats de calda complecció; e la terra

puja al foc per ço que pusca a ell donar sa secor e que pus-

ca reebre benefici *e influencia en 1 esfera del foc de la luna

e de les altres planetes; e com es sus, ha appetit que sia sa-

jús, axí com lo mercader quis parteix de sa terra e va gua-

anyar* en longues terres, e com es en elles ha desig com fos

tornat a sa casa ab multiplicament de sos diners. E en axí

conservas lo moviment dels elements per lo quadranglc

cercle e triangle que dit havem, lo qual conservament no

poría ésser si Is elements no passaven per totes les extre-

mitats del tronc elemental.

^

1. A, deualiat deius.
* A, Manca un full: trcllat del m.s. B.

2. B, gasanyar.
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De les fulles del Arbre elemental

ER les fulles entenem los accidents naturals: car en

axí com les fulles se giren al vent de qual que

part vinga, en axí los accidents se giren e san

a les condicions de les substàncies naturals; e en axí com

les fulles son per conservar les flors els fruyts contra gran

calor e contra gran fredor e encara contra gran vent, en

axí los accidents son per conservar les substàncies en que

son sustentats, axí com calor qui conserva escalfar ab

quantitat descalfable, e per 1 escalfar se conserva lo foc

en la fi per que es en la sua bonea granea e poder e ins-

tinct c appetit natural; e encara, en axí com les fulles son

per ornar 1 arbre, en axí los accidents san a la substància

per ço que delís' sia ornada e embellida.

2. Per que per totes aquestes coses e per moltes dal-

tres, comparam les fulles als accidents de les substàncies,

los quals accidents son generals en lAi'bre elemental qui

es general als altres arbres naturals delí dirivats, axí com

la quantitat del foc simple qui es general a totes les quan-

titats elementades qui sien de la sua espècia. Los generals

accidents son quantitat qualitat relació acció passió hàbit

e situs e temps *e loc. Son encara d altres accidents, axí

com color sabor escalfar e calor 3 els altres, qui poden és-

ser en lurs genrcs damunt dits. On, primerament direm de

quantitat e encercarem d on es lo seu neximent e comen-

çament ni com es estesa per 1 Arbre elemental, e après

parlarem dels altres accidents.

I. B, d ell.— 2. B, tempus.— 3. B, calor sabor escalfar e color.
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1. De quantitat

JL^s bonea per ço que sia bo, e es granea per ço que sia

gran; e car aquestes raons e causes primeres per differen-

cia son diíferents en tant que la una no es 1 altra, ans son

diverses essències, per açò cove que sien quantes e que

hajen quantitat, car si quantitat no havien convendría que

fossen infinides e ques convertissen en un nombre meteix,

enaxí com en Deu bonea e granea qui son raons infinides

e estan en un meteix nombre, en tant que la una es 1 altra;

e açò en les crcatures ésser no pot. E car bonea e granea

qui son raons creades, no poríen ésser sens quantitat,

doncs es quantitat per ço que elles sien; c per açò es

quantitat accident, car no es creat per ço que ella sia, mas

que sia altre.

f[ E aquesta quantitat es sustentada en aquella crea-

tura qui es creada per ço que ella sia, axí com bonea qui

es creada per ço que ella sia e granea atretal. Aquesta

quantitat ix de la part substancial contínuament e discre-

ta: continuament, axí com quantitat de bonea qui es con-

tinua en sa essència metexa c en sos concrets, los quals

son bonificant bonificable bonificar, e es continua, car cas-

cún delís es la un en 1 altre c son duna metexa essència

qui es bontat. E la quantitat discreta neix en quant es dif-

ferencia enfre una essència e altra, enaxí com enfre bonea

e granea; car bonea dona sa semblança a granea en quant

la fa bona, c granea a bonea en quant la fa gran. Neix la

quantitat discreta damdós los començaments en quant la

un no es 1 altre; e es subjacent a quantitat continua en

quant los començaments se mesclen abdosos, d on se se-

gueix lo compost que ' passa en terç nombre, axí com lo

vi amerat en lanap. •

f[.*Segons aquesta continua quantitat e discreta quis

1. B, e que.

—

2. B, aquest calderó va a la mitat del palagrafi ante-

rior, f «E la quantitat discreta.,.»
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pren en les causes' primeres, ço es a saber, en les rayls

del Arbre elemental, s estén quantitat* en lo tronc en les

branques e en totes les sues parts, e sots una espècia en

lo tronc e sots altra en les branques e sots altra en los

rams, e enaxí de les altres parts del arbre, axí com un me-

teix ferre qui es sots una figura en clavell e sots altra en

martell e sots altra en coltell. Per que la quantitat conti-

nua es indivisibla segons sa espècia, e es tota hora conti-

nua, axí com ferre qui es indivisible segons sa espècia,

car estant sots figura de coltell o de clavell, tota hora es

ferre; mas en quant les figures son diverses, es divisible

en discretes quantitats. En semblant manera es de quan-

titat en 1 Arbre elemental e en los arbres naturals delí di-

rivats.

2. De qualitat

V'AScuNA de les rayls es qual per qualitat, axí com bonea

per bonificament e granea per magnificament e duració

per durament, e enaxí de les altres; e per açò qualitat es

raó qui conserva lo propri nombre de les coses, axí com

lo foc qui es calent per sa propria qualitat, ço es a saber,

per sa propria calor qui nos cove a alcún altre element

sinó a ell, 3e per açò roman simple ab sa propria qualitat;

e quant es sec per secor qui es propria qualitat de la ter-

ra, està compost ab los altres elements ab los quals està

en nombre confús. On, per ço quel foc pusca ésser simple

e compost, li covenen^dues qualitats, la una propria c 1 al-

tra apropriada: propria, ço es per sa propria calor; apro-

priada, ço es per la secor que recb de la terra. E car qua-

litat s estén en propri e en apropriat,^ significa en dues

maneres ens ésser qual; 7 la una es com lo significa simpla-

ment e segons sa propria qualitat, axí com hom demana:

I. B, coses.— 1. B, cantitat (passim),— 3. B, a algú altra alament si-

nó ab ell.—4. B, comfus.— 5. B, couen.— 6. B, apropriar.— 7. B, en .ij.

maneres quai.
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Qui es aquell qui es per sí meteix calt? e hom respon: Lo

foc; car negún ens no es per sí mateix calt, sinó lo foc.

Encara, com hom demana: Qui es aquell qui es per sí me-

teix bo? e hom respon: Aquell 'qui per sí meteix ha pro-

pria bontat. La segona manera es com es determenat

Iens per qualitat apropriada; e aquest es determenat en

altre e per altre, axí com qui diu: Qui es calt per lo foc?

e hom respon e diu que laer. Emperò es una manera de

determenació^més confusa en qui entren moltes qualitats,

axí com la terra e laygua qui poden ésser escalfades per

lo foc; e aquestes venen e diriven en lo tronc confús de

les sues rayls, axí com bonea qui bonifica granea poder e

les altres.

|[ Loffici de qualitat es en 1 Arbre elemental com hi

sien moltes qualitats en potencia, e al seu offici ajuden les

rayls del arbre, car bona cosa es que un ens no sia 1 altre

per ço que pusca ésser differencia enfre un ens c altre, e

encara, concordança fi e les altres rayls. E per açò pot

estar lo foc simple actualment en los elementats; e està

simple en sí meteix per sa propria qualitat, e està com-

post en los altres elements per raó de lurs apropriades

qualitats; 5 e per açò en los elementats nos perden los

nombres de les coses simples e primeres, e poden ésser

de les coses secundaries c compostes, les quals no po-

ríen ésser compostes sil nombre de les coses simples si

perdia. E a aquelles^qualitats qui son en potencia en

1 Arbre elemental e en ell sembrades, son subjacents es-

pècies per ço que cascuna espècia estía en potencia en son

nombre propri; e per açò cove que les formes qui estan

en potencia, sien aportades en actu per lurs propries qua-

litats e agents naturals, íaxí com forma de leó, per leó e

leona, e en axí de les altres.

I. P, illud ens.— 2. B, de termenacio.— 3. B, per raó de lurs propries

qualitats: P, ratione appropriatarum quatitatum.—4. P, in iílis.— 5. B, per

Jurs propris quals (1) e agens (usuat) naturals.
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3. De relació •

IvELACió es en dues maneres: la primera manera es dual

c laJtra terna), e aquestes diriven de la rayl del arbre; per

que estan primeres relacions, axí com en bontat en qui es

boniiicatiu e bonifícable qui san* relativament, car si es la

un, cove que 1 altre sia; e aquesta relació es dual en quant

es de dos termes.

|[ Relació ternal es axí com en bonea en qui son

bonifícatiu bonifícable bonificar, qui son relats 'la un al

altre per 1 agent natural qui aporta en actu les formes

qui estan en potencia; c per açò la relació dual està pri-

merament en potencia en les espècies, e la relació ternal

ix en actu en los individuus de les espècies en lo mig de

la espècia e del individuat, adones com se fa la obra de

generació e producció, e com es feta, roman la relació en

lendividuat e product e en lagcnt natural, axí com si es*

pare cove que sia fill; e com roman per lo pacient atretal,^

axí com si es fill cove que sia pare, e en axí de les altres

coses.

|[ Segons la relació^que dita havem c que diriva de

les causes primeres, se fan les obres dels agents naturals,

e la disposició delies passa de les rayls en lo tronc e del

tronc en les branques e de les branques en los rams, e en

axí successivament tro al fruyt; e per açò està relació es-

tesa per tot 1 arbre, e es la disposició en les espècies per

ço que sien disposts los individuats a ésser aportats en ac-

tu, segons que relació està dejús als instincts e appetits na-

turals, axí com lappetit del començament qui sà a la fi ab

qui se esguarda relativament; car si es començament cove

que sia fi, e si es fi cove que sia començament. B d aquests

dos esguardaments ix lo mijà damdós sens lo qual la re-

lació ésser no poría; car si no era mijà, lo començament e

1. rellacio (passim).— i. B, qui son.— 3. P, se babent reíative.—

4. B, seies.— 5. B, per lo pascient atertal.— 6. P, Secundant retaHonem.
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la fi serien una cosa metexa en nombre, e seria destrovida

en 1 arbre successió e generació en les coses naturals. Es-

tà doncs relació en 1 Arbre elemental ' actualment sustenta-

da en començament mijà e fi, e aquesta es la primera rela-

ció estesa per tot 1 arbre d on ixen e diriven les relacions

secundaries sustentades en los individuus de les' espècies

e elcmentats començats e successivament engenrats, axí

com leó o poma, e en lo leó product e engenrat està rela-

ció particular sembrada, e està en començament mijà e fi

per ço que 1 leó pusca engendrar altre leó.

4. De acció e passió

J\cci6 e passió son los primers accidents c ixen de les

causes primeres, axí com acció qui ix de bonea en quant

granea es bonificada per bontat, c la passió neix en gra-

nca en quant es bonificable; e la acció qui es accident es

semblança* de la bonificativitat qui es essencial c substan-

cial part de la bontat, e la passió qui es accident es sem-

blança de la bonificabilitat3qui es part substancial c essen-

cial de bontat. E per açò ix la acció accidental de la acció

substancial, e neix la passió -^ accidental en la passió substan-

cial; e segons que acció e passió qui son accidents, diriven

de les coses primeres, estan en lo tronc e en les branques

c les parts del arbre en potencia, e son aportades en actu

per los agents naturals, enaxí que la acció substancial pro-

dúu la acció accidental de la passió substancial en passiva

qualitat. E per açò les substàncies mouen los accidents a

les perfeccions de les substàncies.

5. De hàbitus

L^os hàbits primers son de les coses primeres, axí com

làbit de bontat qui es de la semblança de granea en quant

granea ha en hàbit a magnificar bonea, e bonea ha en hà-

I. B, manca aquest mot.— 2. B, e scmblansa. — 3. B, bonificatiuitat,

—4, B, la acció.
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bit a bonificar granca; e aquests hàbits esteses per tot

1 arbre, son los primers hàbits naturals en los quals estan

en potencia los hàbits secundaris dels quals son vestits los

jndividuats elcmentats. E per açò les espècies sembrades

en larbre, 'son primers hàbits don son vestides les rayls

del arbre e totes les sues parts; els agents naturals dels

primers hàbits, per manera de generació, vesten los indi-

duats elementats, axí com lo leó qui engcnra altre leó de

ço que pren del arbre elemental, convertent en la sua es-

pècia ço quen pren; e ço quen pren, habituat segons sa

espècia, posa en potencia com d aquell hàbit que dona al

leó que engenra pusca ésser vestit altre leó, e en axí suc-

cesivament, un hàbit sots altre e un d altre, es conservada

la espècia del leó, enaxí com molts particulars qui son con-

servats en lurs universals e una part en altra e tot en ses

parts.

|[ D aquests hàbits naturals ixen hàbits artificials qui

son semblances dels naturals, axí com hàbit de virtut gua-

nyada* qui es semblança del hàbit qui es de virtut natural,

axí com la semblança de virtut natural qui es estesa en

justícia prudència fortitudo temprança e en los altres hà-

bits virtuoses qui daquests devallen, axí com castetat pa-

ciència humilitat e los altres. Son encara altres hàbits ar-

tificials, axí com hàbit de gramàtica e lògica e los altres, c

hàbit de mantell e gonella e los altres.

6. "De situs

CéN les causes primeres està situs general començament

al situs de les causes secundaries, axí com en bonea en qui

son assituats bonificatiu bonificable bonificar qui son de

la sua essència, e bonea està assituada en ells. Es altra ma-

nera de situs qui es confús, axí com bonea qui es assitua-

da en granea en quant es gran per granea, e granea qui es

I. B, al arbre.— a. B, guanyaada.
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assituada en bonea èn quant es bona per bonea. E aquests

son los situs secundaris ' qui son accidentals c semblances

dels primers; e per açò son assituats los simples en sí mc-

teixs c en altres, axí com bonea qui es assituada en sí me-

texa e en granea, segons que dit havem. E per açò situs*

es en dues maneres per tot 1 Arbre elemental; per ques se-

gueix que totes les parts son assituades en lur tot, axí com

totes les rayls en lo tronc de 1 arbre, e lo tot en ses parts,

axí com lo tronc en ses rayls. E açò meteix de una part

en altra, axí com bonea qui es assituada en granea, e gra-

nea en bontat; e per açò son les unes coses continents c

les altres contengudes.

|[ Es un altre situs qui es de coses assituades en dis-

creta quantitat, axí com los osses en carn e lo vi en I am-

polla e lome en jaent o en estant en cambra, e enaxí

de les altres coses, segons drecera o obliquitat o circula-

ritat'de les coses individuades.

7. De temps

J EMPs es ens indivisible en quant sí meteix; mas es divi-

sible en altre per raó del moviment de les coses qui son

mogudes en ell per moviment de potencia en actu, o de

un loc en altre, o en creximent per generació, o en minva-

ment per corrupció, o en alteració de una en altra. On,

enaxí com lo ferre es tota hora un en quant sa espècia,

jatsíaço que sia departit en moltes figures, ço es a saber,

en figura de coltell d espasa o de martell, enaxí temps es

un tota hora en sí meteix, jatsíaço que sia divisit en temps

present^e futur per raó dels seus subjects substancials e

accidentals dejús estants a moviments; e per açò son mo-

ments hores dies e anys, figures e semblances de temps, e

aparen en los moviments de les coses.

|[ Lo primer començament en qui temps es divisible.

I. B, los abits secundaries.— 2. B, situ (passim).— ^. B, circularitatz.

•4, P, preterítum.
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està en les rayls del arbre en quant es semblança moguda

de una rayl en altra, en ço que cascuna rayl dona a altra

sa semblança. E daquest primer moviment e començament

ixen los secundaris començaments e moviments de poten-

cia en actu en los individuats elementats, los quals aparen

en les figures de temps, les quals dites havem; mas la sua

forma es símpla e no pot ésser vista ni sentida, com sia ço

que no pusca ésser vista ni sentida alcuna forma indivisible.

f[ En aquest temps estan les rayls de) arbre e totes

ses parts, enaxí com estan en veritat e en loc e en poder,

sens los quals ésser no poríen; e temps cove estar en co-

mençament e mijà e fi, sens los quals no poría ésser sus-

tentat en moviment. E entenem provar en 1 Arbre cviter-

nal, com temps està sens successió e sens fi.

8. "De loc

IHs loc considerat en dues maneres: la primera es segons

la essència de ço que loc es; e la segona es de ço que loc

es en altre. La primera es axí com loc qui es aquella co-

sa per la qual poden ésser moltes coses conlogades en sí

e en altre: car enaxí com coses moltes poden ésser acolo-

rades per color e escalfades per calor c bones per bontat,

enaxí poden ésser conlogades per loc. E aquest loc uni-

versal a coses conlogades, està primerament en les rayls

del arbre e elles estan en ell, axí com ell qui està en bon-

tat en quant es bo, e bontat està en loc, car sens loc csser

no poría.

|[ La segona manera es axí com loc qui es divisit en

altre, axí com en bontat en qui bonificatiu bonificable

bonificar son coniogats, e bontat en ells e bonificatiu en

bonificable c bonificable en bonificatiu; e encara, enaxí

com bontat qui es coniogada en granea en quant es vesti-

da de sa semblança, e granea atretal en bonea.

|[ E d aquesta segona manera de loc ixen les sues

semblances en les coses individuades elementades, les quals
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semblances son continent e contengut qui son semblances

visibles, axí com lo vi en la ampolla en qui aparen conti-

nent e contengut, e qui son aportats de potencia en actu

dels locs confuses e primers qui son en 1 arbre, axí com lo

tronc qui es conlogat'en ses parts, e les branques en lo

tronc, e los rams en les branques. E per açò son les espè-

cies conlogades en 1 arbre actualment, en les quals son col-

logats potencialment los individuus elementables per la

matèria* universal, e habitual per la forma general, e son

aportats en actu en les semblances del loc dejús estants en

discretes quantitats, axí com lom^conlogat en la cambra

c la cambra en laer, e en axí de les altres coses semblants

a aquestes. E aquestes semblances de loc son simples; mas

la essència de loc es invisible e nos pot sentir, per ço com

loc es indivisible.

Yl

De les flors del Arhre elemental

ES flors del arbre comparam als estruments natu-

rals; e açò fem per ço com la flor es pus prop

al fruyt, que les fulles ni rams ni branques ni

rayls, en axí lestrument es pus prop al obrat. E apcllam

aquest estrument 1 obrar qui es del obrant e lobrable, axí

com en 1 escriure en qui es pus prop la ploma a la letra que

la mà, e la mà que lo braç; e car de veser se segueix vist,

son los ulls estrument a veser,e es veser obra aportada en

lestrument qui son los ulls, el fruyt es lo vist.

2. Aquest estrument natural general es lo centre al

qual san les rayls del arbre en 1 obrar; e açò meteix del

I. B, colcoat.— 2. B, manera.— 3. P, sicui lumen.— 4. B, manca a

veser.
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tronc branques rams e fulles. E es general als altres cstru-

ments d ell dirivats e particulats, estants dejús los indivi-

duus de les espècies, axí com les flors en I Arbre vegetal,

c Is ulls e la lengua ' en lo sensual, e en axí de les altres sem-

blants a aquestes flors. E lestrument geiieral e invisible

nos pot sentir, e les sues semblances e parts aparexen en

los instruments individuats e aportats de potencia en ac-

tu, c en los quals se fa la obra d on se sigueix lo fruyt en

I Arbre vegetal; e es lo fruyt* de la essència de les flors,

en axí quel fruyt es de la essència del estrument en 1 Ar-

bre sensual, e lestrument del Arbre vegetal son los ulls

qui son vegetats, e lo fruyt qui es 3 sensat, es del estrument

qui es sensar, lo qual es flor pus prop a ell estant, que la

flor del Arbre vegetal. Deim, emperò, quel sensitiu cl

sensible son estruments al sensat, la un per manera d acció,

1 altre per manera de passió, axí com lom e la fembra qui

son estruments a fer fill, e aquests son estruments en los

rams; mas lengenrar es estrument en la flor per ço com

es pus prop al engenrat, segons que dit havem, lo qual en-

genrat es de la essència del engenrar; e es lengenrar pro-

duct de la essència e de 1 espècia del pare e de la mare, e

per açò 1 engenrat e sensat es individuat, e passa en altre

nombre e en altra essència e roman ab lo parc e ab la ma-

rc en una espècia.

%

B, leuga.— 1. B, fruit (passim).— ^. B, so es.
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VII

Del fruyt del Jlrbre elemental

l^w^ O fruyt del Arbre elemental es lo elcmentat, axí

líS^à^/| com la pera e laur e la poma el peix e laucell e

rsffíà la bèstia el cors del home. Totes estes coses son

elementadese individuadcs, e apellamles fruyt per ço com

bonea granea poder e virtut han en elles major repòs c fi,

que en lo tronc ni en les branques rams fulles c flors. E en

açò es conservada 1 espècia, en quant es en potencia en ella

altre poma, e açò meteix de les altres coses que dites havem.

2. Es encara lelementat fruyt per ço car en ell son

les primeres intencions de les causes primeres; car en ço

que bonea dona sa semblança a granea, e granea a bonea,

en lo fruyt ha més de bé ajustat que en les altres parts

del arbre. Posen bonea e granea sí metexes en la prime-

ra intenció en lo fruyt, e romanen en la segona intenció

en les flors' fulles rams branques e rayls; e açò meteix fan

duració poder els instincts e appetits naturals. E per açò

estan los fruyts en les cimes del arbre, e ha en ells pus de

sabor e de utilitat que en les altres parts del arbre.

3. Lo fruyt del Arbre elemental general es invisi-

ble e no pot ésser sentit; mas que Is seus particulats e in-

dividuals son sentits e son visibles, axí com la poma e laur

d en Martí, el seu austor cl corp el cavall el peix.*

De tes .C. formes^

ILliT bavem del Arbre elemental e de les sues parts; e

car volem encercar les primeres causes e formes qui en ell

) . P, ponenfíbus te per primam intenHonem in fructu et per secumdam

intentionem remanentibus in floribus.— 2. B, e cos de cauall e pex.—

•

\. P, manca aquesta rúbrica.
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son sembrades, elegim de aquelles alcunes, ço es a saber,

•C, les quals volem encercar per ço que delies hajam co-

nexcnça e que per elles puscam conèxer les altres qui son

moltes, c que per elles los altres Arbres mills puscam co-

nèxer. E primerament entenem a parlar de unitat e en

après de pluralitat, e enaxí de les altres succesivament.

1 . "De unitat

Unitat es estesa en 1 Arbre elemental en quant es una e

es de moltes unitats, axí com de una bonea general, e en-

cara de una granea general, e enaxí de les altres. On, per

raó de la sua unitat e de les unitats de que es, son sem-

brades en ell moltes unitats de coses, axí com unitat de

planta, unitat de cavall, e enaxí de les altres.

2. "De pluralitat

£j^N I Arbre elemental es sembrada pluralitat de coses, e

açò es per ço car es de moltes coses; e encara, car cascuna

daquelles coses vé a ell ab pluralitat, axí com bonea qui

vé a ell ab bonificant bonificable bonificar, e granea ab

magnificant magnificable magnificar, e enaxí de les al-

tres. On, enaxí com del Arbre elemental se pot seguir e

diriva una pera una poma un aucell e les altres unitats per

raó de la sua unitat, enaxí poden ésser dirivades delí mol-

tes peres e moltes pomes e molts aucells, per raó * de la sua

pluralitat. E per açò està en ell pluralitat causa a moltes

coses, axí com la sua unitat qui està causa a altra unitat.

3. "De simplicitat

OiMPLiciTAT es de les causes primeres en 1 Arbre elemen-

tal, axí com de la simplicitat de bonea de granea e les al-

tres, e de la simplicitat del foc del aer e dels autres ele-

ments. E açò meteix dels seus simples accidents, axí com

* Reprèn el m.s. A.
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de la simple quantitat de bontat e de granea, del foc e de

sa calor, e Jos altres en qui simplicitat es sustentada per

tot 1 arbre, en quant ' I arbre es de simples primeres causes

generals. On, enaxí com bontat es raó a bon que fassa bén,

e granea a gran que fassa gran, enaxí simplicitat* qui es

espècia general, es raó a moltes simplicitats delia diriva-

des e individuades per los agents naturals.

4. De composició

Composició es en 1 Arbre elemental espècia apta d on sien

dirivades e productes moltes composicions; e açò es per

raó car 1 arbre es de moltes coses 3 compost. On, enaxí com

lo natural mijà naturalment sab a les sues extremitats, ço

es saber, al seu començament e a la sua fi, enaxí 1 Arbre

elemental cove que sapia a la sua composició, a la qual no

sabria si en ell composició no era causa primera a moltes

composicions en los individuats elementats.

5. "Deforma

L^ Arbre elemental es enformat per forma general, segons

que en lo seu tronc havem dit; e per açò cove que sapia a

forma, estant general començament la sua forma a moltes

formes en ella sembrades per ço que los seus individuats

elementats sien per ella enformats, e que sien de la sua es-

sència per ço que lur informació sia ab major granea de

bontat de duració de poder començament e fi. Cove doncs

que la forma de la cabra e de 1 àguila ^e del pomer e les

altres, sien en ella sembrades e productes per los agents

naturals.

6. De matèria

L/ Arbre elemental es de matèria general, segons que en

lo seu tronc havem dit; de la qual matèria covenen ésser

I. A, e en cant.— 2. A, la simplicitat. —3. A, causes (passim),—

4. B, cosa (passim).— 5. A, la anguila.
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moltes matèries particulars en ella sembrades e en ses es-

pècies sustentades ' ab ajuda de qualitat, e per los agents

naturals aduytes en actu en la cabra e en la àguila e en

los altres individuats. E açò cove ésser enaxí per raó de

granea de bontat de duració de poder e dels majors ap-

petits naturals.

7- De gènere *

OuBSTANciA es gendre d on son moltes espècies: 1 Arbre

elemental es substància, car ajustat es de moltes parts

substancials. Aquesta substància cove que sia gendre real-

ment, e car es de real e general bontat e de real e gene-

ral granea e les altres, e es compost, per açò cove que sia

primera substància a moltes substàncies especials, axí com

lo tronc qui es part substancial e general qui sà a moltes

parts generals e substancials, ço es saber, a branques e a

rams. Es doncs ^ gendre ens real en 1 Arbre elemental; e si

no era ens real e substancial, e que fos entencional tan so-

lament segons quel lògic lo consira, serien perduts los ge-

nerals començaments en 1 Arbre elemental, enaxí que no

serien ents reals les causes primeres, e en lur perdiment se

perdria 1 Arbre elemental qui no poría ésser ens real; e en

lo seu perdiment neguna causa secundaria no seria de pri-

mera, e serien tots los individuus cascún de sí meteix e no

d altre, la qual cosa es impossible. Es doncs gendre gene-

ral-^ ens en lo qual les espècies naturals son sustentades.

8. De espècia

lLn 1 Arbre elemental son sembrades les espècies sots les

quals estan los individuats elementats; e car en ell son sem-

brades realment, no tan solament son ents considerats, ans

son ents reals; car si no eren ents reals, bonea no seria

causa «primera a bo com faés bé e quel faés daltra cosa c

1. B, e en espècies substentades.— 2. B, substància.— 3. A, donques.

—4. P, reaíe,— 5. B, bonea seria cosa.
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no delia, ne granea a gran e quel faés'daltra cosa e no

delia: seria doncs bé de no bonea e gran de no granea

e individuu de no espècia, e açò es impossíbol que bé no

sia de bonea, e gran* de granea; e enaxí com açò es im-

possíbol en espècia de bontat e de granea, enaxí es im-

possíbol que individuu sia de no espècia. Cove doncs 'que

espècia sia ens real, de la qual sia individuu qui es ens

real.

9. "De inlensilal

E/N 1 Arbre elemental es intensitat sembrada, qui es ge-

neral començament a moltes intensitats dejús estants als

individuats de les espècies, axí com intensa color de rosa

o de neu, o intensa sabor de vi; e aquestes intensitats ac-

cidentals son de una intensitat general dirivada de les pri-

meres causes, axí com de intensa bontat e intensa granea

c les altres. Aquestes intensitats son substancials per ço

que hajen més d entitat «e que delies puxen dirivar les

intensitats accidentals qui son lurs semblances.

10. "De exiensiiat

LÍxtensitat es general començament del qual devallen

moltes extensitats;^e aquesta general extensitat es real-

ment en 1 arbre, e son los seus començaments del exteni-

ment que bontat fa en granea 7 duració poder e los altres,

c que ells fan en bonea. E aquesta extensitat es estesa per

tot 1 arbre, e delia es la extensitat confusa qui apar en co-

lor confusa, e atretal en sabor e en los altres objects dels

senys ^ del Arbre sensual.

I. A, e quel fes (passim) d altra causa en no (corretgit) delia ne

(corretgit) granea a gran e aquell fes...— 2. B, ni gran.— 3. B, e en axí

com asso es impossíbol que indiuiduu sia de no espècia couc doncs...

—4. A, general.— 5. B, dentitta. — 6. A, del qual deualen [extenjsitats

[en los indiuiduats deius stans].—7. A, del extensitat que bontat fa e

granea.— 8. A, obiecs dell sens: B, subiecs del sens: P, obiecfis sen-

suuin.
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ii. De ahstraclu •

IÜn ] Arbre elemental son abstracts causes reals gene-

rals, axf com bonea granea e les altres; e d aquestes son

les abstraccions secundaries, axí com la bonea del tronc

de les branques rams fulles flors e fruyts, e encara, la bo-

nea del pomer e del leó e les altres. E aquestes son* abs-

traccions naturals e reals, de les quals lo lògic pren lurs

semblances en quant consira en abstractu les causes pri-

meres e aquelles posa en sa consideració, per ço que ab

les semblances haja conexença de les causes veres e reals.

1 2. De concret

iZiH 1 Arbre elemental son concrets primers qui son gene-

rals causes als concrets secundaris, axí com en bonea, bo-

finicatiu bonificable bonificar, qui son les sues parts essen-

cials, ^e en granea atretal, en qui son essencials concrets

magnificatiu magnificable magnificar. E de aquests se se-

gueix lo concret qui es bo e gran, * axí com lo tronc del

arbre qui es bo e gran, e les sues branques atretal, rams

fulles flors e fruyt qui son concrets bons e grans, E en

aquests son habituats los concrets individuats, axí com la

pera qui es bona e gran, e la poma atretal, e los altres.

13. De generació

VJIeneració es general començament en 1 Arbre elemental;

e es lo seu començament en lo moltiplicament qui es fet

de bonea í granea e de les altres causes primeres, en quant

sajusten a ésser un compost qui sia en terç nombre, lo

qual es lo tronc segons que dit havem. En aquest tronc

estan en potencia les generacions dels troncs particulars,

e estan en les sues branques les generacions de les bran-

1. B, abstractes (usual).— 2. B, del pomer del leo que son.— 3. B, es-

sencials subconcretes.— 4. B, qui es bo qui es gran.— 5. A, qui es de

bonea.
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ques particulars; e açò meteix dels rams e fulles e flors e

fruyt;' e com la generació universal es tocada ab los agents

naturals, passa la generació en les generacions particulars

aportades de potencia en actu.

14. De corrupció

LIs corrupció general, naturalment sustentada en 1 Ar-

bre elemental d on devallen les especials corrupcions; e

aquesta corrupció general està per contrarietat general

qui es un dels començaments primers, segons que dit ha-

vem en la rayl del arbre. No emperò que 1 arbre per ella

sia corrumpable, car nulla causa en quant es general, es*

corrumpable segons cors natural, ni encara engenrable; car

si les causes generals eren engenrables^e corrumpables, no

serien causes primeres e serien ans que fossen, e açò es

impossíbol.^Mas car les causes secundaries son de les pri-

meres, e contrarietat es general per raó delia, son les coses

corrumpables, com sia ço que lo seu offici c natura sia incli-

nar coses qui son, a no ésser, enaxí com lo ferrer qui vol

fer de la espaa^ coltell, qui aporta en privació la figura de

la espaa per ço que del ferre pusca fer figura de coltell;

car en un temps meteix no poría bastar aquell ferre a fi-

gura de espaa e de coltell. En semblant manera contrarie-

tat corrump una forma per ço que concordança de causes

primeres pusquen engenrar altra forma, axí com la vege-

tativa qui corrump forma de pa per ço que pusca engen-

rar forma de carn.

15. "De privació

Cjh 1 Arbre elemental es privació començament general,

e aquesta privació es general a moltes privacions particu-

lars; car si en 1 Arbre elemental no era real privació, seria

en ell ligada contrarietat e poría una matèria bastar a

I. A, e flors c fulles e fruyts: B, fulles flors e fruyt.— %. B, no es.

—

3. A, engenrades. — 4. B, impossibil.— 5. B, espasa (passim).
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moltes figures, axí com un ferre metcix dejús estant a for-

ma despaa, que aquell ferre meteix poría estar sots for-

ma de coltell en aquell temps meteix en qui està sots for-

ma de espaa; e encara, en les coses naturals en qui no

seria corrupció' ni mort ni alteració ni moviment de poten-

cia en actu; c açò es impossíbol. Es doncs privació ens

real e primer; mas car sà a no ésser, la ymaginació no pot

ymaginar nulla entitat* real en ella, mas que 1 enteniment

la consira en entenció simplement.

j 6. De ple

r•^Lc es començament general e real en 1 arbre 'sembrat, e

ell dirivat dels plens qui son primers, axí com del ple de

bontat qui es de bonificatiu bonificable bonificar, dels

quals bonea es complida essencialment; e encara, del ple

que ha de granea que la umple en quant la fa ésser

gran, e de duració que la umple 'en quant la fa durar; e

d aquests compliments es 1 arbre ple, e no sosté ^buydament

realment. Es ple per cercle quadrangle c triangle qui son

figures generals e plenes de punts e de linyes, segons que

dit havem; e d aquest ple general devallen los plens par-

ticulars elementats, axí com la pera qui es plena, e la po-

ma atretal, e la cambra qui es plena daer, e en axí de les

altres coses semblants a aquestes.

17. "De huyi

JjuYT es considerat en dues maneres: segons la una es ens

real, e segons 1 altra, entencional e no real. Real, axí com

lo començament el mijà qui san a la fi per que son c no

poden haver aquella fi, axí com laygua en lo pebre qui ha

appetit natural com pusca senyorejar en lo pebre e en lo

foc, e axí com lo foc qui ha appetit natural en lo pebre

com ne pusca despullar e privar tota la essència de lay-

I. P, Ef àdhuc in etilibus naturalibus non esset corruptio.— 2. B, quan-

titat.— 3. B, general real e en 1 arbre.—4. B, comple.— 5. A, nos sosté.
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gua per ço que ab laer e ab la terra major concordança

pusca haver, e que son contrari no li do negún treball. Es

buyt entencional aquell que 1 enteniment consira, en quant

consira la bota ésser buyda daygua o de vi o d altra cosa

corporal vesible, e axí encara com consira que lome es

buyt de perfeta etat là doncs com està en etat imperfe-

ta, e es buyt de castetat com està en luxúria, e en axí de

les altres coses semblants a aquestes.

1 8. De grossea

xJIrossea es de causes primeres, e es causa primera a mol-

tes grossees; e comença en les parts on matèria ha major

entitat, ' axí com en laygua e en la terra on matèria ha més

de quantitat que en lo foc e laer; e per açò la matèria de

laygua e de la terra es pus espessa e pus plena e pus du-

ra, que la matèria del foc e del aer, car per raó* de laygua

se restreny, 3 c per raó de la terra se desseca. Emperò per

raó del aer e de laygua es una altra grossea qui es major

en extensitat, que la grossea de laygua e de la terra, e açò

es per ço com laer es pus extensibleque la terra. E per

açò los homens fleumàtics son pus grosses ^quels malencò-

lics, e les parts del malencòlic, ^comparades ab les parts

del fleumàtic, son pus greus que les parts del fleumàtic, e

encara pus durables. On, com açò sia en axí, es significat e

provat que en 1 Arbre elemental es grossea general d on

diriven moltes grossees particulars.

19. De primea

JrRiMEA es començament general, e en 1 Arbre elemental

sustentada e sembrada; e es de minori tat, en axí com gros-

sea qui es de majoritat. Es, encara, per raó de calt e de

sec: per lo calt consuma la fredor, per lo sec la humiditat;

c car la fredor no pot restrènyer les parts qui en ella en-

I. A, extensitat.— 2. A, raon (passim).— 3. B, se estreyn.—4. B, in-

tencitat... intencible.—5. A, grossers.— 6. B, dels malencolichs.
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tren, • car lo foc obre los seus porus per ço que la buyde

de la sua calor e consume en ella la*humiditat que pren

del aer, contra la qual es la secor de la terra, e per açò

son les coses qui son de complecció calda e seca pus pri-

mes que aquelles qui son de complecció freda e humida.

20. "De íeugerta

Lü/EUGERÍA es general començament a moltes Icugerícs par-

ticulars; e està general per raó de les esferes del foc e del

aer qui han appetit en lurs esferes a devallar en les esfe-

res sajús de laygua e de la terra, e devallen ab leu^ería

per ço com son leugers, e pujen ab leugería a lurs esfe-

res. E d aquest pujament e avallament general, son les leu-

geríes particulars, les quals estan en los índividuus de les

espècies.

2 1 . De ponderositat

r'^ONDEROsiTAT cs general a moltes particulars ponderosi-

tats, e es per raó dels appetits naturals que han laygua e

la terra a lurs centres, axí com laygua e la terra qui son

en la esfera del foc, qui han appetit a ésser sajús e venen

sajús ab la gravitat que han, car ab aquella se mouen a en-

jús; e com pujen a ensús no pujen ab gravitat, car pujar e

gravitat son contraris, mas pujen per violència e per cons-

trenyiment dels corses 'celestials qui ab lo foc c ab laer,

qui son conjuncts ab laygua e la terra, les atraen e esti-

ren* tro a 1 esfera del foc per ço que en ella prenen lay-

gua^e la terra lo benefici de les planetes, e que^ab ell de-

vallen sajús. E per raó d aquesta gravitat general que dita

havem, han enclinació los fruyts qui son en 1 arbre, axí com

la poma qui es en lo pomer, com devall sajús en la su-

perfícies de la terra; e açò meteix de la pluja, de la neu e

del ros, pus que han pres benefici de les causes desús.

I. B, qui entren en ella.— 2. A, en la.— 3. A, de les cosses.

—

4. B, manca e estiren.—5. B, 1 aer.— 6. A, plantes que.
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22. Dtf htatitat

£1n 1 Arbre elemental ha totalitat qui es general a moltes

especials totalitats, axí com la sua bonea qui es general a

totes les bonees individuades elementades, axí com la bo-

nea del ferre qui es general a la bonea de la espaa del col-

tell e del clavell, e açò meteix de la granea c les altres. E
per açò la totalitat del arbre posa sa semblança en lo fruyt

del pomer, car en la poma estan en potencia totes les sem-

blances del Arbre elemental, ço es saber, semblances de

rayls tronc branques fulles flors e fruyts. En aquesta

totalitat del Arbre elemental son axí sembrades totes

les espècies qui san a lurs individuus, com son sembra-

des en la poma totes les semblances del Arbre elemental,

e per açò son productes moltes pomes duna; e açò meteix

se segueix en lo peix e en laucell a en lome e en lo leó.

23. De parí'

CtN 1 Arbre elemental estan parts generals a altres parts,

axí com la sua part de bontat qui es general a altra part

de tot, axí com a la part de la poma qui es bona, e a la

part del peix qui es bona,*e a la part del cavall qui es

bona, e en axí de les altres. E per açò totes les parts del

Arbre elemental son generals parts a les parts de les in-

dividuades substàncies 3 naturals, e per aytal natura son

moltes parts sembrades en una part; e en los individuals

son les unes parts en les altres, axí com en lo pebre en

qui es lo foc en calor c la calor* en lo foc, el foc en laer

en quant entra en ell ab sa calor, e laer es en lo foc en

quant es vestit de sa calor e de la sua secor. On, segons

ço que dit havem de totalitat e de partalitat, es significat

com en los individuats estan natures e proprietats com les

unes parts sien en les altres, e tot en ses parts e les parts

1. B, parts: P, pariibus.— 2. A, manca aqueix membre.— 3. B, indi-

uiduades substancials substàncies.— 4. B, e sa calor.
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en lur tot; c açò per les natures e proprietats qui estan

en 1 Arbre cleniental.

24. De inlerioritai
*

On 1 Arbre elemental està interioritat general e natural

don devallen les interioritats naturals e especials, e son

en los arbres qui delí diriven. E aquesta interioritat ge-

neral es significada en los seus rams, ' axí com bonificar

qui es dedins lo bonificant el bonificable; e daquest boni-

car qui es dedins en 1 Arbre elemental, ha natura e pro-

prietat lo bonificar qui es en la poma com sia dedins lo

bonificatiu el bonificable de la poma. E en aquest pas son

significades les proprietats per les quals les coses conten-

gudes estan dintre les continens, axí com la sement qui

està dins la poma, e lome dins la cambra, e los individuus

dinslurs espècies, *e totes les coses elementades dins 1 Ar-

bre elemental.

25. De exteriorilai

On 1 Arbre elemental està exterioritat general de qui de-

vallen especials exterioritats; e es la exterioritat del arbre,

general per differencia qui fa les sues parts differents,

axí com bonea qui es different a granea, el tronc a ses

branques e una branca 3 daltra, e axí de les altres parts

del arbre. E per açò son moltes coses differents en espè-

cies, axí com granea qui es fora de espècia de bonea; e per

açò en los elementats son les unes coses fora les altres, axí

com la poma qui es de fora les fulles, e defora la espècia

de la rosa e del cavall; el continent qui es defora el con-

tengut, axí com 1 ampolla qui es defora lo vi. On, totes

aquestes exterioritats particulars son possibles en les co-

ses naturals per raó de la exterioritat general «que dita

havem.

I. P, in suís radicibus.— 2. B, lur espècia.— 3. B, bonea.—4. B, fora

de les altres. Axi com la poma es defora.— 5. A, natural.
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26. De estació

C/N 1 Arbre elemental es estació universal d on devallen

les estacions particulars naturals, axí com 1 arbre qui està

ço que es en son meteix nombre; e açò meteix de ses parts,

axí com la sua bonea e la sua granea e les altres, qui no

lexen lur nombre, car duració conserva lur propri ésser.

E d aquesta estació universal devallen les estacions dels

individuus elementats, axí com la poma qui està en son

meteix nombre, el cavall d en Martí, e en Martí atretal; e

encara, la estació de la pedra qui està en un loc en quant

nos mou, el clauell en la post, els ulls en la cara, e enaxí

de les altres coses semblants a aquestes.

27. "De moviment

Céfi I Arbre elemental està moviment qui es una de ses

parts; e es general a tots los moviments dels individuats

elementats, e es son començament en la rayl del arbre, se-

gons que dit havem e encara volem dir, ço es a saber, que'

en la bontat del arbre, ha bonificar mogut de bonificatiu

de bonificable en bonificar granea duració e les altres, e

com de totes les rayls sia lo tronc bonificat magnificat e

los altres; e açò meteix del moviment del tronc en les

branques, e enaxí per los rams fiíors fulles e fruyts. Em-
però aquest moviment general nos mou en 1 Arbre elemen-

tal d un loc en altre, nis mou per manera d alteració ni de

creximent, car si ho fia no seria en tot 1 arbre; mas que

es part general disposta don pusqucn ésser los moviments

dels individuats elementats moguts de potencia en actu per

generació, o de ésser en privació per corrupció, o de una

qualitat en altra, axí com laygua*en calor, e un home mo-

gut quis mou dun loc en altre, e qui en les sues junctures

ha enaxí natural potencia de moviment per lo moviment

I. B, manca que.— 1. P, frígiJitas.
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general, com ha cors per lo cors general e quantitat per

la quantitat general. E açò meteix se segueix del movi-

ment qui està en espècia d alteració, axí com lo vi qui es

alterat en vinagre; e açò meteix de creximent, axí com

lome qui es mogut de poca quantitat a gran.

28. "De durea

JLIuREA es una part general qui està en 1 Arbre elemental

don devallen totes les durees dels individuats elementals;

e aquesta durea general es del foc e de la terra, e de lay-

gua e de la terra. Es del foc e de la terra per ço com lo

foc escalfa la terra e la terra desseca lo foc, e per ço ho-

miditat no ha sa virtut en aquell loc; e açò apar en la teu-

la qui es dura per ço car lo foc la ha dessecada, e encara

en la pedra qui es pols dessecada, congelada per Jaygua

qui la restreny, la qual pedra es dura per laygua ela terra"

qui mortifiquen en ella la calor e la humiditat. E açò me-

teix es de la durea dels osses e del pinyol del préssec, e

en axí de les altres coses elementades qui son dures per la

durea general que dita havem, qui es font don ixen les

durees * particulars.

29. "De mollea

yVVoLLEA es en 1 Arbre elemental, de la qual son les mo-

llees qui son en los elementats individuats. E es en 1 Arbre

elemental, del foc e del aer, e del aer e de laygua;^ car lo

foc escalfa laer dissolvent una part d altra, e escalfa lay-

gua mortificant la congelació qui es en los individuats per

restrenyiment; e la humiditat sestén per laygua e la terra,-*

mortificant laer la secor de la terra ab ajuda del foc qui

la terra escalfa e qui destroeix la concordança de laygua

e de la terra. E per açò son foses e molls ^ los metalls per

j. B, e per la terra.—2. B. durea... durees (sense articles).— 3. B, del

foc e del aer e de layga.—4. B, e per la terra.— 5. A, feyts molls (cor-

retgit de mà posterior).
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calt c per humit; e encara, los homens sanguinis e fleumàtics,

e enaxí de les altres coses semblants a aquestes, qui son

molles perla general mollea qui està en 1 Arbre elemental.

30. De tonguea

L^ONQUEA es en I Arbre universal causa a les longuees dels

arbres delí products; la qual longuea està en 1 Arbre ele-

mental per la extensitat natural de les sues branques, e en-

cara per la' extensitat de la sua bonificativitat e magnifica-

tivitat, e bonificabilitat e magnificabilitat,*e enaxí de les

altres. E d aquesta longuea general e real ixen e devallen

les longuees dels individuats, axí com la longuea del dati-

ler, c dels braces e de les cames de les bèsties, e enaxí

de les altres coses. E aquesta longuea està per calt e per

sec pus fortment que per calt ni per humit, ni per humit

ni per fret, ^ni per fret ni per sec; c açò es per ço car lo

foc ha natura diffusiva e car reeb la secor de la terra qui

ha natura vacuable c restrictiva per laygua. Longuea es

més per calt e per sec que per les altres complexions;'*e

per ço son les plantes qui son de complexió* calda e seca,

longues e primes majorment, e han espines punyents.

3 j . "De amplea

/Vmplea general està en lArbre elemental; e son sos co-

mençaments les participacions de les rayls, axí com de la

participació de bonificatiu e magnificatiu d on se segueix

amplea, e açò mcteix de la participació del bonificable el

magnificable; e encara, de les branques. De aquesta amplea

general son les amplees especials dirivades e delia han

benefici, axí com la amplea de la fulla de la figuera, de la

cara del home e de la sua mà, ^e axí de les altres coses.

Aquesta amplea està més per calt que per humit; e açò es

I. B, per la sua.— 2. A, de la sua bonifflcatiuitat e bonifficabilitat

magnifficabilitat (sic),— 3. B, manes aquest membre.— 4. B, complecions.

— 5. B, complectio (usual),— 6. A, man.
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per ço com lo foc es diffusfvol, c laer ha natura umplitiva;'

e per açò les plantes estenen en ample ^lurs branques.

32. De pregonea

r'^REGONEA es 3 en 1 Arbre elemental causada dels seus

rams, e encara de les sues rayls; e açó es significat en lo

bonificar e en lo magnificar qui signifiquen profonditat en

lo mijà + en quant està en lo mig de les branques. D aques-

ta pregonea general devallen les pregonees especials, axí

com la pregonea de la poma e dels osses, en la qual estan

los grans í de la poma el mooll^dels osses. E aquesta pre-

gonea està més per fret e per sec, que per altre complexió,

per ço car la terra es de forma esfèrica 7 e laygua ha natu-

ra restrictiva.

33. De potencia

JCIn 1 Arbre elemental està potencia en dues maneres. La

una manera es en quant la sua aptitut^dispòn com delí

pusquen ésser products endividuats de potencia en actu,

axí com la poma qui està en ell en potencia primerament

en ço que ell es primer al pomer, e està en potencia el

pomer "íenans que sia aportada en actu; e aquesta sego-

na potencia es de la primera, la qual primera es sembrada

en 1 Arbre elemental, e es axí'°part real delí, com son les

altres sues parts. La segona manera de potencia es aquella

qui es activa, axí com poder d escalfar o de veer; e aques-

ta està en potencia en la primera, ço es en la bonificativi-

tat de bontat e en la possificativitat de poder e les altres,

e es aportada"en actu en la potencia dels elementats, la

qual dita havem, axí com la potencia visiva'*qui fo enans

en potencia que en actu.

1. B, es diffosiuol el acr ha natura amplitiua.— a. B, amplea.

—

3. B, es cosa.—4. B, manca en lo mijà: P, quod profunditat sit in medio.

5. A. los osses grans.— 6. A, moll: B, meoll.— 7. B, esperita.— 8. A, ab-

tjtut: B, habjtut.—9. P, in pomerio,— 10. A, en axí.— 1 1. A, e aportada.

— lí. A, visjbla.
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34. De object

V/BjECT es en dues maneres en les coses naturals: la una'

es dedins e laltra es defores. Aquella qui es dedins, es

axí com bonificabilitat qui es de la essència de bontat, e

es object a la bonificativitat e es* de la essència de bon-

tat; la manera qui es defores, ^ es axí com granea qui es

bonificable e color qui es visible. Lobject qui es dedins

es general als objects defores moguts en los objects de

dins, axí com lo pa qui es vegetable e es moguda la sua

matèria en la vegetabilitat qui es de la essència del vege-

tant lo qual transmuta lo pa en carn. Aquesta objectació

qui es dedins, està en 1 Arbre elemental, axí com la boni-

ficabilitat del Arbre elemental qui es object a la sua boni-

ficativitat, la qual bonificabilitat es general object d on di-

riven e devallen los objects*dcls individuats elemcntats,^

axí com en la planta plantificabilitat e en lo sensat sensi-

bilitat;^ c per açò es una objectabilitat d altra.

35. De acíu

/VcTu es doble: la un es aquell qui es aportat de potencia

en actu, axí com lo raím que hom menuga qui es en actu,

lo qual fo en potencia; e es altre actu qui es obra de la

potencia activa e es de la potencia passiva, axí com escal-

far e veer e les altres. Lactu primer està en 1 Arbre ele-

mental una part real no aportada ' de potencia en actu, mas

tan solament per creació; ^e per ell es en axí 1 arbre actual-

ment, com es bo per bontat e gran per granea. E aquest

actu es general als actus dels individuats elementats qui

venen de potencia en actu substancialment e actual, 9 axí

com lactu del pomer en qui es la poma en actu e la sua

I. B, la primera (usual).— 2, P, que est.— 3. B, qui es dita deffores.

—

4. B, obiectats.— 5. A, manca aquest mot.— 6. B, plantaficabilitat...

sensabiljtat —7. B, esta en hactu elemental .i.* part real no aportat.

—

8. A, procuracio.—9. B, accidental: P, accidentaíiter.
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color, lo qual actu de pomer fo enans en potencia, que

la poma en potencia en ell ne en actu.

36. De prioritat

r^ER prioritat es 1 Arbre elemental primer al Arbre vege-

tal e sensual; e açò es per ço com prioritat es una de ses

parts per Ja qual ell es arbre primer. E per ell san bon-

tat ' granea c les altres primeres natures a les prioritats se-

cundaries qui son en 1 Arbre vegetal e sensual; el subject

d aquesta prioritat es en quant bonea es primera a la bo-

nea de granea, e granea es primera a la granea de bonea,

e en quant les rayls son primeres al tronc el tronc a les

branques e les branques als rams, e axí successivament tro

al fruyt del pomer en lo qual posen lurs semblances sus-

tentades en les potencies, en les quals està la poma en po-

tencia, e ixen les semblances en actu adones com la poma

es engenrada. Emperò les prioritats del Arbre elemental

no estan successives segons temps, en axí que enans sicn

les rayls quel tronc nil tronc que les branques, mas que

son primeres en quant lo tronc es delies, el tronc es pri-

mer a les branques en quant les branques son delí. Mas
açò no es en los arbres particulars; car enans es la poten-

cia en actu quel product delia, axí com la poma qui fo en

potencia ans que en actu *

37. De secunJerioritat ^

iZíN 1 Arbre elemental està sccunderioritat una part natu-

ral, per raó de la qual ^ les rayls san enans al tronc que a

les branques, el tronc sà enans a les branques que als

rams. Emperò segons manera de fi e compliment, enans

san les rayls al fruyt que al tronc, el tronc a la fi»* que a

les branques; c açò es per ço com la fi es pus nobla en lo

fruyt que en lo tronc ne en les branques. E aquest orde

1. B, ha sa bontat.— 2. B, qui fo ans en potencia que no en actu.

—

3. A, Secundioritat.—4. B, per la qual.— 5. P, ad fructum.
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de secunderioritat qui es en 1 Arbre elemental, es causa a

les secunderjoritats endividuadcs en los endividuats elc-

mentats, axí com en lo pomer en qui les rayls san enans

al tronc que al fruyt per una manera, e al fruyt que al

tronc per altra. E en açò son significades les secunda-

ries intencions e primeres qui estan en les coses elemen-

tades.

38. De ierciorilat

IHn 1 Arbre elemental està tercioritat una part general a

les tercioritats dels arbres individuats, en les quals passen

los arbres en terç nombre per lo qual ' estan los individuus

dejús lurs espècies, axí com de la forma e de la matèria

de la poma d on se segueix terç nombre qui es la poma
composta de la forma e de la matèria; e açò meteix dels

elements composts qui passen en nombre de composi-

ció, *jatsía ço que sien dels elements simples, e açò meteix

dels accidents. E tota aquesta virtut e obra dels particu-

lars, la qual han en terç nombre, devalla de la tercioritat

desús qui es part del Arbre elemental, per la qual les sues

rayls passen en nombre de tronc en quant lo tronc es

delies, e en nombre de cors, e elles romanen en lur prio-

ritat e simplicitat.

39. "De augmenlació

rZ/N 1 Arbre elemental està augmentació naturalment co-

mençament general als creximents qui estan en los arbres

particulars, en axí que la augmentació general es espècia

dejús la qual estan moltes augmentacions individuades, axí

com 1 augmentació per la qual creix lo pomer e 1 aucell

e lome. E aquestes augmentacions deriven de la natura

de la augmentació desús qui comença en les rayls del Ar-

bre elemental, axí com bonea qui creix en quant pren sem-

I. B, per Jos quals. —2. A, en [ters] nombre de composicion: P, in

numerum j.*"" per compositionem.
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blanca de granea, de duració, de poder; car major es bo-

nea per ço que ha per sí meteixa e que ha per granea e du-

ració e poder e los altres, que per ço que ha per sí metexa

simplement. Creix encara bonea en quant dona sa sem-

blança a granea duració poder e los altres; e aquest cre-

ximent es incorrumpable per ço com es simple part del

Arbre elemental, enaxícom bonea granea e los altres, e

es començament simple del Arbre elemental en quant es

raó de creximent a les sues parts.

40. De consumació •

JCíN 1 Arbre elemental està consumació proprietat e natu-

ra per la qual les consumacions sajús estan en los indivi-

duats^elementats, axí com de consumació de la poma e

del clau. No que la consumació desús sia raó al Arbre

elemental que sia consumable, car part
3
general e simple,

segons cors natural, no es consumable; mas que consu-

mació general es raó a les parts compostes especials, e

consumació es raó a elles 'per contrarietat de fins, de mi-

noritat e imperfecció.

4 j . "De disposició

E/s* disposició general, qui es simple part del Arbre ele-

mental en la qual son sembrades les disposicions naturals

sajús, axí com la espècia de la cabra e del leó qui son dis-

postes a ésser ents^reals, per raó de la disposició general

sustentada en la rayl del arbre e en lo tronc e en les sues

altres parts simples; car bona cosa es 7 que espècia sia ens

real, e gran cosa es e major virtut e començament nestà

en los^seus índividuus. Daquesta disposició general dcva-

llen les disposicions sajús, 9 axí com la matèria del ferre'°

1. B, De consumplione.— 2. A, estan indiuiduats.— 3. B, car negura

part.— 4. A, es a ell rahon — 5. A, manca aquest mot.— 6. A,B, ens

(utuat).— 7. A, car bonea es cosa. — 8. A, en lurs.— 9. B, que son saius.

— 10. A, manca del ferre.
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qui es disposta que delia sia fet 'clau, lo qual està en ella

en potencia ab ajuda del agent artificial. *E en aquest

pas es significada la differencia qui està entre disposició

e potencia; car la matèria es per sí metexa disposta com

delia sia fet clau, el clau no pot ésser en potencia en la

materia^sens lo ferrer qui delia lo traga en actu.

42. "De proprieíat

LIn 1 Arbre elemental es proprietat una de ses parts sim-

ples, la qual es raó als agents naturals com usen de lurs

proprietats, axí com al pebre a qui propria cosa es escal-

far, e a riubarber atraer la còlera, e a la caramida atraer

lo ferre,*e a leó engenrar leó. E totes aquestes proprietats

devallen de la proprietat general, en axí com les bonitats

sajús qui devallen de la bonitat desús, e es simple part

del Arbre elemental; e per aquesta proprietat general es

propria cosa a bontat bonificar e a granea magnificar e al

foc escalfar, c axí de les altres parts del arbre. Es empe-

rò una altra manera de proprietat qui es apropriada, axí

com calor qui es apropriada al aer per lo foc, e axí com

bonea qui es apropriada a granea per la bonea simple

substancial; e per aquesta natura de proprietat apropriada

son apropriades les espècies a ésser sembrades e sustenta-

des en 1 Arbre elemental per raó de la fi de la qual es, e

que bonea pusca ésser en ell gran e complida, e granea en

ell bona e complida, e axí í de les altres. E en aquest pas

es significada la realitat de les espècies, ço es a saber, la

espècia de cavall d ase e les altres. ^ D aquesta proprietat

apropriada general devallen aquestes proprietats apropria-

des qui estan sajús en los individuats elementats, axí com a

la somera a qui es propria cosa de concebre ase, mas per

1. B, sia fejc.

—

1. A, lo qual esta en la inpotencia ab ajuda del ar-

tifíicial. —3. A. en la potencia e en la matèria. —4. B, e a la caramida lo

ferre tirar.—5. A, e es axí.- 6. B, so es assaber specia de cauall d ase

e de les altres.
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raó del cavall del qual conceb, es a ella apropriat en conce-

bre mul, e al cavall es apropriat en la somera engenrar mul.

E açò meteix se segueix en les plantes, axí com del pomer

c del presseguer en ell empeltat, d on ix 'poma préssec.

43. "De proporció

F^ROPORCió es una part simple del Arbre elemental, en lo

qual estan sembrades les natures de les proporcions sajús;

e ella es de parts grans e poques, segons la disposició de

les fulles del Arbre elemental, axí com en lassituament de

les parts del home en concordança de granea poquea,

majoritat e menoritat, sotsjacents a proporcionades quan-

titats. D aquesta proporció devallen les bellees sajús e les

plasents faysons de les coses plasents a veer, el seu con-

trari de proporció apar en lo nan qui ha gros cap e poca

estatura; c açò meteix en les bèsties qui no han los mem-
bres bé proporcionats.*

44. "De condició

CéH 1 Arbre elemental es condició una de ses parts sim-

ples per la qual les sues parts son condicionades, axí com

bonea qui sots raó de condició dona a granea la sua sem-

blança per ço que granea li do la sua; car si granea no li

donava sa semblança, bonea no li daria la sua. E en axí de

les altres causes primeres, qui totes son en axí condiciona-

des per condició, com son bones per bonea; e per açò son

condicionades sots tal condició, que sien causes primeres a

les causes causades e que contengueu en sí reals espècies.

E daquestes condicions desús devallen les condicions na-

turals qui son enfre nos, axí com si un home ama altre,

lamat es condicionat que am aquell per qui es amat; e si

hom menuga atempradament e viandes sanes, es en ell con-

dicionada sanitat. E daquestes condicions naturals ixen

1. B, neys.— 2. B, ben aproporcíonats.
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condicions artificials qui son semblances de les naturals,

de les quals usen los mercaders en comprar e en vendre,

els cavallers en lurs batalles, e les persones comunes en

lurs officis; e enaxí de les altres coses semblants a aquestes.

45. De entencié

Cntenció es part simple del Arbre elemental, la qual en-

tenció es natural en ell, axí com les rayls'del arbre qui

han entenció en donar lurs semblances per ço que delies

sia lo tronc, el tronc qui ha entenció de produir les bran-

ques per raó del fruyt; el foc qui ha* entenció d escalfar

laer per ço car ha appetit a granea e a donar e a fer ben,

e ha appetit a destrovir laygua per entenció que haja 3 ma-

jor concordança ab la terra en reebre la sua semblança e

en obrar coses caldes e seques, D aquestes intencions de-

sús diriven e devallen les intencions sajús sustentades en

lurs individuus elementats, axí com la intenció natural per

la qual es lo ferre e laur en disposició de la matèria e en

potencia per 1 agent artificial, e que laport de potencia en

actu. E d aquestes intencions naturals prenen los homens

semblances e exempli en haver intencions accidentals e ar-

tificials, axí com lome qui trau lo ferre de la pedra ^ per in-

tenció quen puxa fer destral, rella^o càvec, agulla o coltell,

e fa cases per intenció dabitar, e nau per intenció de gua-

sanyar, e axí de les altres coses semblants a aquestes. Es,

emperò, una entenció qui es primera e altra qui es sego-

na: la primera? es per la fi el compliment, c laltra es en

lo mig per lo qual passa lo començament a la fi. La inten-

ció qui es per la fi es axí com habitar, c la intenció qui es

en lo mijà es axí com la cambra, e axí com 1 arbre qui es

per lo fruyt, el fruyt qui es per home per ço que lome

viva d ell, e home qui es per conèxer Deu e amar loar

i.B, raills.— 2, A, qui axi ha.— 3, B, qucy aia.— 4. B, manca e

stquts.—^. A, terra (corretgit). —6. B, que puscha fer rella destra).

—

7. B, la qui es primera. '
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honrar e servir; e enaxí de les altres coses semblants a

aquestes.

46. De ordenació

V/RDiNACió es forma qui està en 1 Arbre elemental enaxí

fixament, com fan les ' esteles no errants en lo firmament; e

es enaxí raó en 1 Arbre elemental com les sues parts sien

ordenades, com es bonea raó a elles que sien bones e gra-

nea que sien grans. E en aquesta ordinació enaxí natural

e general son habituades les ordinacions sajüs, axí com en

lo pebre en qui los elements son gradats* ordenadament, e

enaxí com en lo pomer, en qui ordenadament se fan ' les

transmutacions de unes espècies en altres, en qui enans son

les branques quels rams, e les flors que I fruyt, E daques-

tes ordinacions naturals prenen los homens semblances en

haver ordenades costumes en viure e en lurs capteniments.

47. De obra

L•Ll•i 1 Arbre elemental es obra forma natural e general a

les obres sajús en los individuats elementats sustentades e

per ells mogudes. On, enaxí sà 1 Arbre elemental a obrar*

per sa obra qui es una de ses parts simples, com sà lo foc

a escalfar e la potencia a son object; e per açò los indivi-

duats sajús san a obrar segons la natura de la obra desús

qui es raó a lurs obres, axí com en lo pomer en quis fa

obra de rayls en tronc e de tronc en branques, e enaxí de

les altres. E d aquesta obra natural prenen los homens

exempli en haver obres artificials segons les arts * mecà-

niques.

48. De influencia

Influencia està en 1 Arbre elemental forma general a les

influencies dels corses elementats, e aquesta influencia ge-

I. B, com les.— 2. A, gardats.— 3. B, com en lo pomer se fan: P, «'-

cutin pomerío in quo ordinatilerfiunt.—4. B, manca a obrar.— §. A, obres.
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neral es raó ' a les influencies de les rayls en les quals es

sustentada, axí com bonea qui influeix sa semblança a gra-

nea duració poder e les altres, e granea duració e poder

qui influexen lurs semblances a bonea; e encara, de la in-

fluencia del tronc a les branques e de una branca a altra, e

en axí dels rams fulles e flors e fruyts. Per que aquesta in-

fluencia general es causa a la influencia sajús, axí com en

lo pomer en qui es influencia feta de un en altre natural-

ment, el gustar al qual es influïda sabor, e al veer color, e

al odorar odor; e en axí de les altres coses naturals.

JlIn

49. "De refluencia

1 Arbre elemental lo boniíicatiu influeix al bonificable

sí meteix, el bonificable reflueix al bonificatiu sí meteix

en quant es dispost que del bonificatiu produga lo bonificar

lo qual ix de la influencia e refluencia* d amdós. E daques-

ta refluencia qui es general en 1 Arbre elemental, son les re-

fluencies sajús, axí com en lo pebre en qui lo foc enflueix

la calor al aer ab secor, e laer reflueix aquella calor al foc

ab la secor la qual no apeteix reebre. E daquesta influen-

cia e refluencia, e encara de les altres naturals, aprenen los

homens semblances, axí com celis qui no volen reebre al-

cunes coses que hom los dona, o que reten mal per mal

o bé 'per bé, e en axí de les altres coses semblants a

aquestes. E en aquest pas apar la resolució qui retorna a

les primeres causes e natures en 1 Arbre elemental; no em-

però en lo nombre en que son, mas en ço de que son, com
sia ço que aquell nombres perda en la corrupció.

50. "De producció

JKRODucció es en 1 Arbre elemental començament general,

axí com bonea granea e les altres rayls del arbre en qui

1. P, "Et hec influentia est generalis ratio.— 2. B, De la reffluencia e

enfluencia. —5. A, manca c refluencia: P, 'Ex hac refluenlia et atiis influert-

tiis et refluentiis naturalibus,— 4. B, e que reten... o fan be.
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cs producció d on se segueix lo terç nombre, axí com en

bonea bonificar product de bonificatiu c bonificable, c

magnificar de magnificatiu e magnificable, e cnaxí de les

altres; per que d aquestes produccions es product lo tronc

en terç nombre, lo qual tronc prodúu'les sucs branques,

les quals prodúen los seus rams qui prodúen les flors los

fruyts ab les fulles. *E d aquestes produccions generals son

productes les produccions del pomer e dels altres arbres

vegetals, e encara dels arbres sensuals. 'E en aquest pas

aparen les significacions com 1 Arbre vegetal e sensual e

ymaginal son products del elemental, segons la natura de

la producció desús.

5 1 • De neximent

CéS neximent proprietat e natura en 1 Arbre elemental,

del qual nexen e diriven les nativitats els neximents de les

coses sajús: car en axí com en bonea neix bonificar de bo-

nificatiu e bonificable, enaxí sajús nexen los individuats

de les causes primeres, axí com 1 infant qui neix del parc

c de la marc, per manera de generació, en espècia domc,

c enaxí com bonificar qui neix en espècia de bontat; e açò

meteix de veer qui neix de visitiu e de visible en espècia

de vista, e enaxí de les altres coses semblants a aquestes.

E en aquest pas es significada la manera com los particu-

lars nexen en lurs universals, los quals covenen ésser ents

reals, car si no ho eren, no haurien en qui nasquessen.

52. De eximenf

JLín 1 Arbre elemental ix bonificar de bonificatiu e bonifi-

cable, e neix en bontat; e per ço com granea magnifica bo-

nea, ix en magnificar e en granea, e en lo magnificant^el

magnificable qui son de la essència de la granea; e açòs

j. B, lo qual produu.— 2. P, et rami producunt fotia et flores cum
fructibus.— 3. P, productiones pomerii indiuiduali et specificati et sic de

arboribus vegetatis et sensatis.— 4. B, magnificat: P, magnificatiuo.
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converteix. Per que en aquest pas es significat com les

unes parts ixen en les altres e de les altres, e com lo tronc

ix de les rayls, e lurs obres en lo tronc; e açò meteix de

les branques qui ixen del tronc, els rams qui ixen de les

branques, e les fulles flors e fruyts' qui ixen dels rams. On,

d aquest eximent desús devallen los eximents sajús, axí

com la poma qui ix del pomer e ix en espècia de pomer,

e per açò romanen a ella**altra poma en potencia; e enaxí

de les altres coses naturals semblants a aquestes.

53. De deparliment

£^N 1 Arbre elemental es departiment proprietat e natura

per la qual en los arbres sajús son les unes coses partides

de les altres en quant les unes son de les altres. No empe-

rò que en 1 Arbre elemental sien unes parts departides

d altres, com siaço que ell sia arbre confús ^e en ell cascu-

na part sia en altra; mas per raó de departiment qui es

una de ses parts simples, son sajús unes parts departides

de les altres, axí com la poma qui es del pomer e es de-

partida del pomer com hom la cull o com cau en terra, c

lenfant qui es departit de la sua mare e del seu pare,-*

e sanitat del home malalt, e enaxí de les altres coses na-

turals.

54. De inseparahililat

lIn 1 Arbre elemental es inseparabilitat forma general per

raó de la qual les parts del arbre nos partexen delí ni ne-

guna lexa son nombre, axí com les branques qui nos par-

texen del tronc per raó de inseparabilitat natural, e les

branques en los rams no lexen lur nombre. Per que en

semblant manera es en les coses sajús inseparabilitat, axí

com en lo pebre en qui la calor no lexa son propri subject

j. A, fruyts e flors.— 2. roman en ella?: P, in illo (pomo) remanet.
* A, Manca un full: trellat del m.s. B.

3. B, albre comfus (passim).— 4. P, qui est de tnatre sua diuisus.
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qui es lo foc simple, del qual nos pot departir per raó de

la natura de la inseparabilitat desús qui es sa causa pri-

mera e a ella general, ço es a saber, a la inseparabilitat de

la calor e del foc simple en lo pebre; e axí de les altres

coses semblants a aquestes, en axí com en home qui en un

temps es gras e e en altre es magre, en qui nos departeix

lo seu humit radical delí, jatsíaço que lumit nutrimental

vaja e vinga. E en aquest pas es significat com los indivi-

duus tota hora romanen en lur nombre, lo qual no per-

den per accidents qui van e venen, e lo qual es conservat

per la inseparabilitat desús.

55. De possibilitat

r^ossiBiLiTAT es una forma simple del Arbre elemental, e

es una branca de poder: car en axí com totes les parts del

arbre son bones per raó de bontat, en axí son possibles

per raó de possibilitat. E d aquesta possibilitat general son

aquestes possibilitats sajús, axí com lo pebre qui pot és-

ser, el cavall, el falcó; e enaxí com un pebre qui pot ésser

d altre, e un cavall d altre, e enaxí de les altres coses na-

turals. E en aquest pas es significat com 1 Arbre vege-

tal ' sensual e ymaginal poden ésser del elemental, e com

les espècies poden ésser ents reals; e tot açò per raó de

la possibilitat desús vestida de possitivitat. E d aquesta

possibilitat general son les possibilitats sajús, axí com lo

pebre es possible ab granea^de bontat duració e dels ins-

tincts^e appetits naturals, sens que contrarietat no hi pot

contradir, com siaço que possibilitat sia major per moltes

causes que per una.

56. De impossibilitat

Impossibilitat es en 1 Arbre elemental part simple per la

qual es impossíbol que bontat no sia ço que es, e enaxí

I B, general.— 2. B, uestida de possitiuitat ab granea (manca un troç).

— 3. P, sicut piper cum magnitudine bonitatis durationis etc. insUnctuum...



74 Ramon Lull

de granea e les altres. E d aquesta impossibilitat desús

son aquestes impossibilitats sajús, axí com en lo pebre en

lo qual es impossíbol que la fredor sia ab major virtut que

la calor, com sia la calor en ell en quart grau e la fredor

en primer. E encara, les contradiccions qui son sajús, son'

per les impossibilitats desús, axí com ésser home e no és-

ser home, e ésser bo e no ésser bo, qui son contradiccions

e coses impossíbols; e en axí de les altres coses semblants

a aquestes.

57. "De semblança

Cjemblança es natura e proprietat qui es raó en 1 Arbre

elemental on* se donen les unes a les altres lurs semblan-

ces, axí com bonea qui vest de sí metexa granea, e granea

bonea; e per açò la granea qui es en bonea sustentada ac-

cidentalment, es semblança de la granea substancial; e açò

meteix de la bonea qui es sustentada en granea. E en

aquest pas pot hom conèxer les semblances sajús, axí com

les espècies quis semblen en lurs genres, en axí com home
e cavall quis semblen en animal; e aquesta semblança de-

valla desús, axí com la bonea de granea e la granea de bo-

nea quis semblen en duració, e estan cascuna^en ella. Es

una altra manera de semblança, en axí com en bonea en

qui bonificatiu bonificable bonificar, quis semblen en bo-

nea, estan cascún bo^dejús bonea qui es lur espècia e es-

sència. E d aquestes semblances son les semblances dels

individuus quis semblen en espècia, axí com en Pere e en

Ramon quis semblen en espècia dome.

58. "De dessemhlança

Céti 1 Arbre elemental es dessemhlança una de ses parts

simples de la qual devallen les dessemblances sajús, axí

!. B, que son.— 2. on les rayls(?): P, per quam quedam raJices. —
3. B, cascun.—4. R, en axí com en bonea bonificatiu bonificable e boni-

ficar, quis semblen, estant cascun bo.
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com la bonca del foc qui es dessemblant ' a la bonea de lay-

gua, e la bonea del ram a la bonea de la fulla; per que sa-

jús es dessemblant la bonea del home a la bonea del ase,

E açò meteix de la figura de la poma qui es dessemblant

a la figura de la rosa, e la figura del clau a la figura del

martell.

59. De natura

JN ATURA es primer començament en 1 Arbre elemental a

les natures sajús, e per ella estan enaxí naturades les rayls

del arbre e totes les sues parts, com estan bones per bo-

nea e grans per granea. Per que aquestes parts sajús son

naturades per la natura desús a elles general; e ella es ens

real, car si no era ens real, les natures sajús no haurien' mi-

jà natural ne comú en quis poguessen concordar, les quals

se concorden, axí com lo mascle e la fembra quis concor-

den en engenrar fill, e gustativitat e gustabilitat en gustar,

e enaxí de les altres coses naturals.

60. De corporalital

Vk^orporalitat es forma simple per la qual bonea granea

e les altres rayls del arbre, son causes corporals e han na-

tura com delies se seguesca cors en lo tronc e en les bran-

ques rams flors e fruyts; e d aquesta corporalitat desús

son los corses sajús, axí com lo cors de la poma e del ho-

me. E car en la bonea desús ha bonificatiu bonificable

bonificar, e en la granea magnificatiu magnificable mag-

nificar, e enaxí de les altres rayls, es cascún cors sajús de

parts corporals, ço es a saber, del lonc ample e pregon qui

son de la sua essència, e elles delia. Aquestes tres dimen-

sions ^retenen axí cors en corporalitat, com fan en bonca

bonificatiu bonificable bonificar.*

1. B, desemblant, desemblansa (usuals).— 2, B, aurien (ets derivats de

hsiwer usualment van sense h).— 3. B, dismencions.— 4. P, sicut faciunt

honificativum bonificabiíe et bonificaré bonum tenent in bonitale.
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6 i. De transmutació

J RANSMUTACió cs una de les parts del Arbre' elemental,

per la qual son les transmutacions sajús, axí com la matèria

del pa qui per vegetació es transmutada en matèria de

carn, c la calor del foc en la calor del pebre. E en aquest

pas pot hom conèxer com se fa transmutació sajús de una

cosa metexa en moltes, axí com la matèria del ferre en

forma de espasa e la matèria de la espasa en forma de col-

tell, e aquesta transmutació es de un meteix ferre; e en axí

de les altres coses. Aquestes transmutacions sajús no serien

sens la transmutació desús qui es de la bonea del tronc

de la bonea de les branques e de la bonea dels rams.

62. De lugor

mZih 1 Arbre elemental es lugor una de ses parts; e aques-

ta es per differencia qui declara les parts e neix en les

branques, axí com lo foc e laer qui han lugor qui es color

departida en lugor de foc e en diafanitat del aer qui es

claror, E d aquesta lugor devallen les lugors sajús sus-

tentades en los individuats acoJorats e vestits de lugor e

claretat. E daquesta matèria havem parlat pus longament

en la Taula general.

63. De ombra

V/MBRA es una de les parts del Arbre elemental, e es de

confusió la qual apar en les ombres de laygua e de la ter-

ra, e està en laygua de blanca color e en la terra de ne-

gra. Emperò la ombra es majorment per la espcssetat de

la matèria de laygua e de la terra qui empatxa la lugor c

claror ab lo restrenyiment de laygua e ab la negror de la

terra; e no tant ab la blancor de laygua clarificada per la

participació del aer, com ab la negror de la terra qui a

I. B, abrs (passim).
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ella dona sa semblança. Per aquesta on^bra desús son

aquestes ombres sajús, axí com la ombra del pomer de la

paret c del home c dels altres corses elementats.

64. "De linya

L•iNYA es part simple en 1 Arbre ' elemental, per la qual es-

tan en Ijnyes les parts simples del arbre, axí com lo boní-

(icatiu qui es una linya e bonifícable altra e magnificatiu

altra e magnificable altra. E açò meteix en les branques,*

car lo foc simple està sots una linya estesa en simplicitat,

e la linya del aer en altra; e açò meteix de la aygua e de la

terra. Per que aquestes linyes desús son generals a aques-

tes sajús sustentades en 1 Arbre vegetal e en lo sensual,

axí com lo cors del pomer qui es de moltes linyes, e del

hom atretal.3

65. De punctatilaí

F^uNCTALiTAT cs una part simple en 1 Arbre elemental, qui

ix de moltes linyes, axí com lo bonificar qui es un punt

qui està en lo mig del bonificatiu el bonifícable, enaxí com
centre qui està en lo mig del cercle; e açò meteix de mag-

nificar e los altres. E d aquesta punctalitat desús devallen

los punts sajús en los individuats elementats sustentats,*

los quals son los actus de les potencies, axí com gustar qui

es de gustatiu e gustable centre; e car ix damdues qui son

les sues linyes, ab vegetar compon linya. E en aquest pas

pot hom conèxer com los punts ixen de les linyes e com

les linyes son compostes dels punts, e com lo cors es actu

de conjuncts punts e de linyes.

66. De superfícies

jL2n 1 Arbre elemental es superficies una part simple ab la

qual differencia diversifica les parts del arbre en disposi-

1. P, est part in arbore.— 2. P, de branchis.— 3. B, atertal.—4. P, no
tradueix aquest mot.
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ci6 com'cascuna sia disposta sajús en los elementats indi-

viduats a haver superfícies.* E haver superfícies comença

en los concrets de la bonea qui es en 1 Arbre eiemenral, e

enaxí de los concrets de granea e los altres, en los quals

està confusament per raó de la confusió del Arbre ele-

mental, c car les unes parts son en les altres; emperò la

superfícies està en sa realitat en nombre e en natura, axí

com 1 argent en lo diner qui es delí e de coure. E d aquesta

superfícies desús devallen les superfícies sajús, en les quals

son los corses elementats termenats, de la qual son vestits,

axí com la poma el clau e les altres coses semblants a

aquestes, qui son corses contenguts dedins la superfícies.

67. De figura

JPjgura es una part del Arbre elemental qui es general a

les fígures sajús, e es de cercle triangle e quadrangle: de

cercle, axí com les semblances quis donen en les parts

del arbre circularment; de triangle, axí com de bonificatiu

bonifícable bonifícar; de quadrangle, axí com de les .iiij.

branques del arbre. E d aquelles figures desús devallen

aquestes sajús, axí com en lo pebre en qui està figura cir-

cular, e en lo nas triangular, e en la palma del home qua-

drangular. E daquesta figura sajús son afigurades les obres

artificials a semblança de les figures naturals, axí com fi-

gura de clau de coltell e de martell.

68. De drecera

E^N 1 Arbre elemental es drecera part simple general a

les dreceres sajús, les quals son .vj. ço es a saber, altea ba-

xea, davant e detràs, destre e sinestre. E aquestes .vj. dre-

ceres son en la disposició de la drecera desús confusa e

natural, 3 mas que 1 agent natural trau les sues espècies de

potencia en actu en los elementats, axí com en lo cors del

1. B, cum (passim),— 2. B, manca a haver superfícies — ^. P, confuse

et generatis.
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home qui ha Jes .vj. dreceres que dites havem, segons sí

meteix c no segons lo cors en lo qual es contengut, axí

com ell estant en laer, lo qual aer es confús; per que en

quant sí no ha les .vj. dreceres, mas que lome les ha en

ell, e per açò car lome se gira e puja dels locs baixs als

locs alts, se muden Ics dreceres. Encara, per la drecera

qui es desús, son sajús los uns corsos en dreta linya e los

altres en torta: en dreta, axí com lo datiler; en torta, axí

com la figuera. E aquesta drecea e tortea'son per raó de

les espècies qui estan dejús a figura, les quals dites havem,

ço es a saber, cercle triangle e quadrangle.

69. "De masculinitat

Cn i Arbre elemental es masculinitat part general a les

masculinitats sajús. axí com la masculinitat del datiler e

del home; e aquestes devallen de la masculinitat desús* qui

està per la bonificativitat magnificativitat e les altres. E en

aquest pas pot hom conèxer per qual natura los mascles

son pus forts e pus nobles que les femelles, e per que a

home se cove ésser persona comuna e fembra nos cove a

ésser comuna en judici.

70. "De feminitat

Teminitat es simple part en 1 Arbre elemental, e es del

bonificable magnificable e de les altres parts passives; e

d aquesta feminitat devallen aquestes feminitats sajús, axí

com la feminitat del datiler e de la fembra e de la gallina

e dels altres individuats femelles. E car son de passió, son

pus digestibles e consumables quels masculins individuats,

axí com la gallina qui es pus digestible quel gall, e en la

espècia del porro en qui el porro femella es pus digesti-

ble quel masculí; e açò meteix en la'especia del codony e

de les altres.

1. B, fortesa — 2. B, e aquestes deuallen desús.
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71. De membrosital

Jü^N ] Arbre elemental es membrositat una de ses formes

simples e naturals, la qual als seus rams comparada havem,

axí com les .iiij. masses sues que dites havem, les quals

son los majors .iiij. membres naturals; de la qual mem-
brositat devallen sajús los membres naturals elementats,

axí com en lo pomer los rams, e en home les frexures el

cap els braços e les cames, e enaxí de les altres coses sem-

blants a aquestes.

72. "De estrumenlalitat

JlIstrumentautat es aquella forma en 1 Arbre elemental

d on devallen aquests estruments sajús qui son en les co-

ses naturals; e aquesta estrumentalitat està en 1 Arbre ele-

mental majorment en les flors, car ab la flor se fa lo fruyt.

Per açò en lo pomer ha flors qui son estruments a les po-

mes, e en lome ha ulls qui son estruments a veer, c ha

lengua' qui es cstrument a parlar, e ha mans qui son estru-

ments a obrar e peus qui son estruments a anar. E d aquests

estruments naturals prenen los homens semblances en los

estruments artificials, axí com la simfonia qui es estrument

a cantar, el coltell a tallar, el cavall a córrer, e la nau a

guanyar, e enaxí de les altres coses semblants a aquestes.

73. "De nudrimenl

L•Ln 1 Arbre elemental ha una potencia qui es nutritiva,

axí com en les sues rayls, d on es nudrit lo fruyt; e d aques-

ta potencia nutritiva devallen aquestes potencies nutriti-

ves sajús, axí com en lo pomer qui es nodrit de la terra

de la pluja del aer e de la calor del solell, e enaxí com la

fembra qui nodreix de la sua leyt lenfant. E d aquests no-

drimçnts naturals prenen los homens semblances en lurs

1. B, e la lenga.
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costumes, axí com los savis qui nodrcxen los infants a sa-

vietat ' e bones custumes e als hàbits de sciencies.

74. "De impremsió

Un 1 Arbre elemental ha una forma impremsiva, per natu-

ra de la qual impremen los corses* celestials lurs semblan-

ces en lArbre elemental; e daquestes impremsions prime-

res devallen les impremsions sajús, axí com la impremsió

del Arbre elemental sensual e ymaginal, qui son imprem-

tes en qui aparen les figures del Arbre elemental, qui nos

pot veer ni tocar. E daquestes impremsions naturals pre-

nen los homens semblances per qui sien coneguts, axí com
aquells qui ftin senyals en lurs escuts e en lurs segells, c

lo rey en son gamfanó; e axí de les altres coses semblants

a aquestes, axí com la impremsió de la concepció dedins,

manifestada en la nova impremsió e vella 3 per paraula, qui

es impremsió de la concepció dedins; e açò meteix de veer

qui es impremsió de veent c de vesible.

75. De empettació

Cmpeltacio es forma simple en lArbre elemental, per la

natura de la qual son sajús les unes substàncies empelta-

des en les altres. E la empeltació desús es axí com laer

qui es empeltat en lo foc per ço que la calor del foc atra-

ga laer a la sua humiditat, e laygua qui es empeltada en

laer per ço que la humiditat atraga laygua a la sua fre-

dor; c en axí de la terra empeltada en laygua per ço que

la sua fredor atraga a la sua secor; e açò meteix del foc

empeltat en la terra per ço que la sua secor atraga a la

sua calor. E en aquest pas pot hom conèxer com les for-

mes desús son tirades a enjús e les formes dejús tirades

a ensús, per ço ques faça lo mesclament dels elements na-

turalment. Està una altra manera natural de empeltació

I. P, ad sanitatem.— 2. B, corssos (usual).— 3. en la vou impremta

en clla(?): P, in voce impressa in illa.

Arbre de SciENCiA-I-é.
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desús, axí com la potencia vegetativa empeltada en la ele-

mentativa per ço que atraga a sí elementar, ' e en la po-

tencia elementativa e vegetativa empeltada la potencia sen-

sitiva per ço que atraga a son sentir elementar e vegetar;

e enaxí de la ymaginativa.* E aquesta empeltació es ne-

cessària làsus, per raó de la fi de granea de bontat du-

ració poder, e dels instincts e apetits ^ naturals, e enaxí

de les altres parts del arbre, la qual fi ésser no poría si

empeltació de diverses potencies no era una de les formes

simples del Arbre elemental. Es doncs empeltació desús

causa primera c general a les empeltacions sajús, axí com

en lo pebre qui es empeltada una qualitat en altra, e en

lullastrc 1 oliver, e en lo mul la espècia del cavall e del ase,

e en lome la sua vegetativa en la sua •elementativa, e en la

sua vegetativa la sua sensitiva, e en la sua sensitiva la sua

ymaginativa, e en la sua ymaginativa la sua racionativa.

On, enaxí com 1 oliver atrau a sa natura la matèria del

ullastre, enaxí en los animals les formes desús atraen a

lurs espècies les formes dejús.

76. De perseilat

r^ERSEiTAT es una forma simple qui està en 1 Arbre ele-

mental. Es perseitat aquella cosa per raó de la qual los

ents substancials estan per sí meteixs ço que son, axí com

en I Arbre elemental en qui bonea està per sí metexa ço

que es, e açò meteix de sos concrets essencial; e açò me-

teix del tronc c de les altres parts del arbre substancials.^

E daquesta perseitat desús devallen les perseitats sajús,

axí com la substància del pomer qui està per sí metexa ço

que es, e en lo leó la substància atretal; e enaxí de les al-

tres perseitats naturals. Emperò a lur estar ajuda Deus,

axí com a primera causa, ^ lo qual fa estar son effectu ço

1. B, elementat.— 2. B, a Ja ymaginatiua.— 3. B, e dels altres estincs

e apetits: P, instinctuum et appetituum,—4. B, en la sua,— 5. B, substan-

cial.—6. B, com a primera cosa.
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que es; e encara ajuden a les perseitats sajús, les influen-

cies dels corses celestials.

77. "De individuital

rZ^s individuitat en 1 Arbre elemental, forma simple e pri-

mera a les individuitats sajús, per la qual los individuus

elementats son individuats. E son enaxí individuats sots

raó de la individuitat desús, com son bons per raó de

la bontat desús e grans per la granea desús, e enaxí de

les altres. E la individuitat desús es raó al tronc com sia

un individuu en quant espècia, e cascuna de les branques

atretal; e cascún dels individuus desús es sa metexa espè-

cia, axi com lo sol qui es sa metexa espècia dejús la qual

no està altre sol. E per raó daçò son los individuus del

Arbre elemental, generals als individuus sajús individuats

per los agents naturals, axí com de la forma e de la matè-

ria del pomer, de qui es individuada la poma per genera-

ció, e del home e de la fembra lo fíU, e enaxí de les altres

coses naturals.

78. De atracció

/Vtracció es una forma simple en 1 Arbre elemental ge-

neral,' e es primera a les atraccions sajús, e està làsus*en

quant bonea atrau a sí granea com sia gran, el foc la ter-

ra com sia sec; e en semblant manera sajús, axí com les

rayls del pomer qui atraen a sí los membres del Arbre

elemental, el tronc qui atrau a sí ço que les rayls prenen

de la terra, e les branques qui atraen a sí ço que! tronc

pren de les rayls; e enaxí per successió de una atracció a

altra tro al fruyt qui es la poma. Es una altra atracció,

axí com lome qui atrau de la poma odor e sabor. Es

una altra atracció, axí com del gra de la poma sembrat en

la terra, de que los instincts naturals els appetits del ar-

I. P, in arbore etementati. - 2. B, lesus.
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bre desús c del arbre dejús, atraen en actu 1 arbre qui es

en potencia en lo gra per via de generació. Es una altra

atracció, axí com 1 oliver 'qui atrau a sa espècia la vegeta-

ció del ullastre en qui es empeltat, e la vegetació del Icó

la vegetació del bou que menuga o del ase. E açò meteix

de la atracció de la sensitiva qui atrau a son sentir la vir-

tut de la vegetativa, e la potencia visiva qui atrau a son

veer la visibilitat de son object, e lestrument la obra, e en

axí de les altres coses semblants a aquestes.

79. "De necessitat

E/N 1 Arbre elemental està necessitat una de ses parts*

simples, sots la qual son a bonea necessaris sos concrets

per ço que en ells metexes sia sustentada substancial-

ment; e cascún concret * es al altre 3 necessari. E açò meteix

es del tronc a qui son necessàries les sues rayls, e al foc

a qui es necessari reebre secor de la terra per ço que ab

ella pusca mortificar laer com reeba sa calor e com per

ell pusca passaria escalfar laygua. Es encara una altra ma-

nera de necessitat en 1 Arbre elemental, qui està segons

1 antecedent e el consegüent de les coses naturals, axí com

si es cors, cove que sia ample e lonc e pregon; e açòs con-

verteix. E d aquestes necessitats desús son les necessitats

dejús, axí com al pomer a qui son necessàries les sues

rayls per ço que ab elles puxa pendre vida de la terra e

dels altres elements, e açò meteix de la necessitat del sol

e dels altres corses celestials; e en axí del home, al qual

es necessari gustar e sentir, e encara que si es home, co-

ve que sia animal. B d aquestes necessitats naturals prenen

los homens semblances, axí com hom* qui fa la cambra

per necessitat dabitar, e la gonella per ço que no haja fret,

1. B, 1 arbre.— 2. B, esta .i.* necessitat de les parts.
* Reprèn ei m s. A.

3. B, al altre es.—4. A, puga mortifficar laer com reb sa calor c com
per ell pora passar.—5. B, lome.
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e enaxí de les altres coses artificials qui son necessàries a

conservar les necessitats naturals.

80. "De contingència

C^STA contingència en 1 Arbre elemental segons les im-

premsions dels corses celestials, les quals la contrarietat

qui està en 1 arbre una de ses parts, desvia de la fi contra

la concordança dels corses celestials e del Arbre elemen-

tal. E daquesta contingència devallen aquestes contingèn-

cies sajús, les quals avenen ab la contrarietat ' qui desvia

les fins en los individuats contra lur concordança e la con-

cordança desús, axí com acàs en qui esdevé gel qui crema

les amelles com son en flor, e acàs nexen los homens con-

trets, e enaxí de les altres contingències naturals. E
d aquestes naturals contingències prenen los homens sem-

blances les quals apellen fortuna, axí com los uns qui son

fortunats a riquees e honraments, ' els altres al contrari, c

un cavall a bon senyor, e altre a mal, ^e un home qui pert

un diner e altre quil troba, e enaxí de les altres coses

semblants a aquestes. Per que fortuna no es res realment

en les formes artificials, mas que es en la opinióe en la

cntenció dels homens, axí com forma fantàstica que 1 ente-

niment humà atrau e multiplica dels objects reals.

81. De perfecció

r'^ERFECcio es en 1 Arbre elemental, per raó de la qualles

complit a reebre les empremsions desús dels corses celes-

tials. E es complit en ses parts, ^ axí com en sa bonea, la

qual es complida en ses parts, ço es saber, en sos concrets

essencials, e enaxí de les sues altres parts. E es encara

] Arbre elemental complit en quant es dispost com delí

I. A, [les] quals (corretgit) uenen per (correlgil) la contrarietat.

—

2. B, e a ornaments.— 3. A, e bon (corretgit) cauall e bell (corretgit) a

bon senyor e altre mal.— 4. B, opponio.— 5. B, e per rao delia.

—

6. P, et etiam est id ratione cuius completa est in suis partibus.
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recben compliment les perfeccions sajús qui son de là de-

sús, ' axí com lo pomer qui es complit, e la poma atretal, e

cnaxí dels animals. E d aquests compliments naturals pre-

nen los homens semblances en ço que volen ésser complits

per riquees e costumes e hàbits de sciencies.

82. De imperfecció

LIn 1 Arbre elemental està imperfecció una de ses parts,

per la qual les unes parts no poden ésser complides envies

altres, axí com lo foc qui no pot ésser complit en escalfar

laer, sens que no reeba secor de la terra; car si no reebía

la s2Cor, buydaría sí meteix de sa entitat simple, lo nom-

bre de la qual se perdria en la composició en la qual en-

tra 3 ab laer, e en axí de la flor qui no es complida en sí en

quanties per raó del fruyt, per raó del qual es. E d aques-

ta imperfecció desús devallen les imperfeccions sajús, axí

com lo pomer en qui ha imperfecció en quant no pot ha-

ver sustentament sens los beneficis que reeb defores; e

açò meteix del home qui es imperfect per vicis acciden-

talment e naturalment en quant nos pot sostenir sens men-

jar, e encara, que no es complit en embrió, í segons edat;

e en axí de les altres coses semblants a aquestes.

83. "De vida

Cn 1 Arbre elemental es vida una de ses parts simples de

la qual prenen vida aquestes vides sajús corporals, axí com
la vegetativa qui viu per vegetar e la sensitiva per sentir.

E la vida desús es confusa e sembrada en 1 Arbre elemen-

tal qui es dispost com delí isca aquesta vida sajús, ^ axí

com lo ferre qui es dispost que delí sia fet clau, lo qual

no està en potencia en ell sens ajuda del ferrer. Per açò

Deus, beneyt sia ell, trac de la disposició elemental la vi-

1. A, delia desús: B, de lasus.— 2. A, sens (corretgit).— 3. B, el'a

entrant(?).— 4. A, en tant.— 5. A, en nombre.— 6. P, ista vita que est in-

ferius in indiuiduis elementatis.
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da vegetal e sensual, enaxí com ne trac lo primer pomer

cl primer leó e la primera sardina el primer home el pri-

mer falcó.

'

84. De color

IJrN I Arbre elemental es color una de ses parts simples

en ell sembrada e confusa, e per açò no es sentida per

veer. E ella es general a aquestes colors sajús, axí com a

la color de la poma e del home, e encara a les colors de

les .iiij. masses qui son los rams els membres del Arbre

elemental. E per ella e delia està visibilitat* en poten-

cia ab ajuda de visitivitat, per ço que pusca ésser veer en

los animals, als quals ^ es necessari segons necessitat de

vida.

S
85. Desè

o es sembrat en 1 Arbre elemental, en lo qual es gene-

rals als sons sajús e brogits. E son los seus subjects en los

encontraments de les branques desús, lo qual es confús; e

delí devalla sajús lo sò sentit per oir qui es general estru-

ment a les veus e qui es dispost en lo sò desús e aportat

de potencia en actu per los moviments dels corses sajús,

axí com per lo tro mogut en laer per encontraments de

vents í contraris, e per lo sò del vent en les fulles, e la veu

moguda per la lengua.

86. De odor

V/DOR es disposta en 1 Arbre elemental, e es aportada en

potencia sajús per los odorants les vapors qui ixen dels

elementats, axí com la odor qui ix de la poma e de la ro~

sa, que es ^sentida en la participació del cervell e del nas

del animal per ço que haja plaser en odorar les odors quis

I. B, lo primer pomer el primer hom e la primera sardina el pri-

mer lum el primer falco.— i. A, inuissibiliíat.—3. A, dels quals.

—

4. B, tron. —5. A, ueus: B, uens.— 6. A, e es.
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covenen a la sua complexió, e d esquivar aquelles qui li

son contraries.

87. De sabor

Cjabor està en 1 Arbre elemental sembrada, e son los seus

subjects los appetits naturals quis pertanyen a gustar, lo

qual es sembrat en 1 Arbre elemental enaxí confús com la

sabor. E la sabor el gustar son en ell disposts en poten-

cia per los agents naturals qui 1 aporten en actu adones

com 1 animal menuga e beu, o en hàbit com es engenrat,

axí com lome qui ha en hàbit gustar les sabors, jatsíaço

que no menug ni beva.

'

88. De sentir "

Sentiment es sembrat en 1 Arbre elemental, qui es dis-

post per raó de la sensitiva empeltada en la elementativa

e vegetativa, com delí aduga en actu 1 agent natural animat

per sentir calor e fredor, fam e set e tocament, e enaxí de

les altres coses qui avenen segons les obres dels agents

animats. E per aquest sentir, tactu apellat, son los appe-

tits naturals en plaers e delectacions dels animals mascu-

lins e femelles per ço que hajen enclinació a conservar

lurs espècies.

89. De concepció

kliH 1 Arbre elemental està concepció una de ses parts

simples, de la qual devallen aquestes concepcions sajús,

axí com la concepció que la fembra pren del hom com is-

ca delia Bll, e axí com lome qui conceb en sa pensa ço

que ymagina c ho manifesta ^defores ab la lengua. E
daquesta concepció entenem a parlar pus largament en

1 Arbre sensual. Son doncs aquestes concepcions sajús de

la concepció desús, axí com 1 Arbre elemental qui conceb

I. A, bega.— 2. A, Sentiment.— 3. B, e manifesta.
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Ics influencies dels corses celestials, axí com lo foc qui

conceb la ajuda que li fa lo sol en escalfar e en moltiplicar

'

sa calor, e laer qui conceb la calor del foc, e les flors del

arbre qui conceben la fi dels fruyts, e encara, la elemental

natura qui conceb la fi * de la natura del Arbre vegetal e

sensual.

90. De dormició

On 1 Arbre elemental es lo tronc de les rayls, e son les

branques del tronc, els rams qui son de les branques, e

les fulles qui ixen dels rams, e les flors qui son dels rams,

el fruyt qui es de les flors; e per corcar les unes coses son

de les altres, ha en ell natura e proprietat de dormició, la

qual es de la preparació e disposició que la forma fa de la

matèria en aquestes coses sajús en quant la aparella e la

dispòn a la obra. On, dementre que la dispòn e laparella,-*

ha en los individuats sensats «empremsió de dormir, axí

com en la planta en qui en hivern noy ha fulles^ni flors ni

fruyt; e açò es per raó de la terra restreta per laygua en

sos porós per ço que la calor natural dispona e digeresca

la matèria a les rayls, axí com en lo primer temps de vér^

en quis fa la renovació de fulles flors c fruyts; e aytal na-

tura es dita dormició de la planta en li vern. E car la sen-

sitiva es empeltada en la vegetativa e la vegetativa en la

elementativa, es dormició en la sensitiva^per ço ques fa-

ça la preparació e la digestió com pusca ésser la renovació

de la transmutació de les viandes en carn e en sanc, e ma-

jorment en la nit se fa aquesta preparació, per raó del

dormiment del animal qui dorm per les vapors qui son

closes 9 e no poden pujar a la fantasia qui es subject de vi-

gilació e majorment en lo dia.

I. B, montiplicar (passim).— 2. A, qui contempla fi.— 3. B, qui ix de
les flors e per asso.— 4. B, ella apparella.— 5. A, e sensuals — 6. B, en

que en yuern (usual) no fa fulles.—7. B, ueer: P, vens.— 8. A, sensetiua

(passim).— ^. B, encloses.
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9 ) . "De vigilació *

WETLAR'cstà per calt e per sec; e es la sua empremsió

en 1 Arbre elemental en qui es 1 aparellament natural e

primer, com sajús la forma obra de la matèria, pus que

es feta la disposició e 1 aparellament per natura de dor-

mició; e per açò vetlen sajús les plantes en lo vér succes-

sivament tro al estiu on se cull lo fruyt. E d aquest vetla-

ment aytal vegetal passa vetlament al sensual en 1 animal,

qui conté ensí^de la natura vegetal qui vetla per raó dels

porós qui son uberts, e la fantasia* cull les espècies yma-

ginades per les quals los senys han enclinació als objects

reals, axí com lome qui ymagina alcún plaser de visibili-

tat e mou sí meteix al object com lo pusca veer.

S
92. De somniar i

OMNiAR es mijà qui està cnfre vetlar e dormir confús, en

axí com lo temps dautumne qui està confús enfre la matè-

ria de vetlar e dormir. Per açò los homens malencòlics

somnien pus que altres naturalment; e la natura de somniar

se pren primerament en los començaments primers desús

qui es enfre la disposició e 1 aparellament com les unes

causes sien de les altres; e segons aquella natura desús es

la empremsió sajús de somniar, e majorment en los homens,

qui usen més de les espècies fantàstiques que los irracio-

nals; e açò ^ per raó de la ànima racional qui requer ma-

jors obres que los irracionals. E per açò somnien los

homens en .iij. maneres: la una es segons la empremsió de-

sús que dita havem, e aquesta es segons les complexions

c condicions qui venen de la vegetativa e sensitiva; 1 altra

es segons la disposició de la racionativa qui requer aque-

lles espècies en lo dormiment, que havia en lo vetlament,

1. A, vetlar,— 2. A, Veytlar (/ veylar, veylament): B, Vellar (í uella-

ment),— 3. A,B. qui conten si.—4. A, fanchasia.— 5. A, sompniar (pas-

sim): B, somiar, (passim).—6. B, e asso es.
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per ço que pusca usar de membrar entendre e amar en

aquelles coses que desira o aira;'l altra manera es per re-

velació de Deu e per los bons àngels en les coses qui son

a venir, e per lo demoni qui aparella a 1 ànima, dementre

que hom dorm, alcunes espècies dispostes a peccar per ço

que hom faça peccat après dormir.*

93. Be gogi

On 1 Arbre elemental son appetits naturals, axí com la

bonea qui ha appetit com sia gran e com granea sia bona

per ella, el foc qui ha appetit a escalfar 1 aer e a reebrc

secor de la terra, e enaxí de les altres. E daquesta natu-

ra aytal devalla sajús en los animals empremsió de gog

adones com atenyen en ço que desiren, axí com lome qui

ha fam, qui ha gog com pot menjar o com veu ço que de-

sira, el cavall qui ha plaser en menjar o en repòs, e enaxí

de les altres coses semblants a aquestes. E encara, segons

instincts naturals e appetits, son natures de plaers en les

plantes segons que venen a compliment de lurs appetits

naturals, axí com lo pomer qui ha delectació, si emperò

delectació se pot dir, car axí nos cove parlar per ço car

havem deffalliment del vocable, en quant ab les sues fulles

conserva lo fruyt contra la gran calor del sol o la gran

fredor del vent.

94. De ira *

JLLn 1 Arbre elemental està començament «mijà e fi: comen-

çament, axí com bonifícatiu; fi, ^ axí com bonificable o bo-

nificat; e mijà, axí com bonificar, e enaxí de les altres. E
car en 1 Arbre elemental es contrarietat, empatxa contra

concordança als començaments lo mijà ^ per ço que no ven-

guen a la fi que desiren, axí com en lo foc en qui la secor

1. A, destga [bon«ment] ho (tot això corretgit) aira.— 2. B, Jo domir.
— 3* ^' g*"g (passim).—4. B, tristicia (uBual).— 5. B, esta tristicía co

mensament.— 6. B, e.— 7. A, [e] miga.
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empatxa lo foc que no do' calor al aer; e daquesta natura

damunt, qui es per contrarietat, han enclinació sajús los

vegetats a semblança dirà. E açò apar en la menor planta

qui està après daltra planta major qui no es de la sua es-

pècia, quis lunya de la sua ombra aytant com pot per ço

que pusca reebre la calor del sol; e per açò se nodreix

tort lo seu tronc. E açò meteix en los animals en qui ha

empremsió dirà naturalment per raó de la impremsió* de-

sús, axí com la gallina qui ha ira com lo milà li menja son

fill; e açò meteix del home malaute qui es irat ' com no es

sà o no pot aportar a fi ço que desira E per açò son los

homens malencólics pus irosos-^que altres per fret e per

sec, en qui contrarietat empatxa més concordança de ap-

petits naturals, que en calt e humit.

95. "De sanitat

C^H 1 Arbre elemental es la sanitat sajús disposta per la

ordinació desús, qui es de concordança estesa per tot I ar-

bre, axí com en la planta la qual ha sanitat ^ disposta al ani-

mal qui la menja; e encara, axí com en 1 animal en qui ha

sanitat per raó de la concordança qui es de la^impremsió

e conjuncció de la elementativa vegetativa e sensitiva. E
aquesta concordança es segons que les unes espècies son

pus concordants a les unes que a les altres, axí com lordi

quis concorda mills ab lo cavall que I forment, el forment

mills ab lome que ab lo cavall; e axí de les altres coses na-

turals semblants a aquestes.

96. "De malaltia

Oegons que havem dit de sanitat, se pot dir per lo con-

trari de malaltia, car làsus en 1 Arbre elemental, se fa la

disposició e lordinament'com los uns individuus de les es-

1. A, que non do.— 2. B, comprensió. —3. B, e axí metex... qui es

trist.—4. B, trists.— 5. B, en la qual es sanitat.— 6, A, qui es la.

—

7. B, del ordenament.
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pecies sien contra los individuus qui son de les altres es-

pècies, e açò per molt remota concordança de les espècies,

axí com la serp qui es contrari ' per verí, a la natura del

home; e açò meteix del realgar^e de les herbes medicinals

qui per violència consumen les humors; e encara, malaltia

qui està en los estrems3del mijà contra temprança qui

està en lo mig. Està encara malaltia 'per corrupció e con-

trarietat contra generació e concordança; e açò meteix es

de la malaltia qui es per tristor e paor o ira, qui son im-

premsions mogudes dels començaments primers, axí com

lo malencòlic qui es trist per malencolía, per la qual tris-

tor es malalt; car la tristor empatxa los beneficis que la ve-

getativa e sensitiva reeben de la racionativa.

97. De indústria

Cn 1 Arbre elemental es significada indústria general se-

gons los instincts c appctits naturals e les fulles* del ar-

bre qui son per conservar la substància el fruyt; la qual

indústria es causa a les indústries sajús, axí com en les fu-

lles del pomer qui per instincts naturals son per conservar

les flors els fruyts^ contra gran calor, e la indústria que!

leó ha en caçar, e laucell en fer son niu, e la aranya en fer

la sua tela; e en axí de les altres indústries quis pertanyen

als irracionals, qui devallen de la indústria desús segons

cors natural. E daquesta indústria quels irracionals han en

viure, prenen semblança los homens en quant contenen en

sí de la natura elemental vegetal sensual e ymaginal, pre-

nent ^ indústria en lur viure.

98. De substància

OuBSTANCiA es en 1 Arbre elemental, general a les substàn-

cies sajús, e es de les parts substancials del arbre e de lurs

I. B, lo serp que es molt contrari.— 2. B, rialgar.— 3. B, en los estru-

ments.

—

4 A,B, malautia.— 5. B, axí com les fulles: P, et secundum foiia.

— 6. P, ad conservandum suhstantiam floret et fructus.— 7. A,B, prenen.
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subjaccncies, estants ' les unes dejús les altres, axí com bo-

nea està dejús a granea en quant pren son hàbit e en quant

està dejús a les fulles qui en ella son sustentades. E en sem-

blant manera es en 1 Arbre vegetal qui es una substància

de moltes parts substancials estants dejús moltes parts ac-

cidentals, en axí com los rams qui estan dejús a les fulles;

e açò metcix del Arbre "sensual.

99. "De essència

E^N 1 Arbre elemental consideram essència ens general a

les essències sajús, la qual essència està sobre la substàn-

cia, axí com la essència del arbre qui es elementació qui

està desobre element
3
qui es substància; e la bonea del

arbre qui es essència del bo qui es en I arbre. E açò me-

teix de granea e de les altres formes abstractes e pri-

meres a les essències dels individuus sajús, axí com la

bonea del foc qui està desús a la bonea del pebre, e la

bonea del pomer a la bonea de la poma e del pomer en

quant es bo; e axí del Arbre sensual. E en tots aquests es-

tà la substància dejús la essència, en quant la essència es

sustentada en les parts substancials, axí com bonea susten-

tada en son bonificatiu bonificable bonificar qui son parts

substancials; e en quant son parts essencials de bonea qui

es essència, se converteixen la essència e la substància;*

mas en quant es differencia enfre les parts accidentals e

substancials, es differencia enfre la substància e la essència,

axí com humanitat ^qui es essència dome, e la substància

qui es lome compost de parts substancials e accidentals.

joo. De ens

JlIn 1 Arbre elemental es ens gendre^ molt general, tant

que sobre ell no ha gendre negú segons les entitats cor-

j. B, estan (i estant, passim per estants — 2. A, al arbre. —3. A, I ele-

ment: P, eletnentatum.—4. A, qui es sa essència se conucrtexen la essèn-

cia en la substància,— 5, B, la humanitat.— 6. B, genre (passim).
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porals qui son dejús la luna; e d aquest ens desús devallen

tots aquells qui son sajús elementats substancials e acci-

dentals, axí com la entitat' del pomer qui devalla de la en-

titat desús. E d aquest ens general qui es desús, c d aquest

qui es dejús, * pot hom haver conexença segons aquestes

formes .C. que dites havem, qui son formes primeres c

causes a aquestes sajús; e encara, pot hom haver cone-

xença delí segons ço que del Arbre elemental dit havem

e que proposam dir en 1 Arbre vegetal sensual e ymaginal,

en lo qual ymaginal la ymaginació ymagina^un altre ens

cntcncional qui es semblança d aquest ens real que dit ha-

vem, axí com la cabra qui ymagina lo lop c les sues con-

dicions a ella contraries per instincts naturals.

Ç Dit havem d aquestes .C. formes primeres a aques-

tes formes sajús naturals, los secrets de les quals hom pot

conèxer per ço que dit havem de les formes primeres, axí

com especial qui es conegut per la conexença que hom ha

de son general.

Ç Yolc Ramon passar a tractar del Arbre vegetal;

mas lo monge li dix que ell dubtava en alcunes cosesque
ell havia dites en 1 Arbre elemental; e per açò volia lin fer*

demandes e qüestions. Mas Ramon li dix que en 1 Arbre

questional li feés aquelles demandes, e encara, si en res

dubtava en los altres arbres; car en aquell loc se cove la

qüestió e la responsió, segons la ordinació daquest Libre.

I. A,B, cncitat (passim).— 2. A, manca aquest membre.— 3. B, en lo

qual ymagina la ymaginació.—4. A, algunes causes (formes usuals).—
5. B, uelia fer.
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Del Arbre vegetal

QUEST>7rère es departit en .vij. parts, ço es

a saber: en rayls tronc branques rams fulles

flors e fruyt. E es arbre doble en quant es

differcncia delí e del Arbre elemental en lo

qual es empeltat per creació, ço es a dir, que Deus ha

creada la potencia vegetativa ' en ell e delí, axí com Deus

qui creà home en la terra e del lim de la terra; e per açò son

los individuats sajús elementats e vcgetats. On, com aquest

Arbre sia doble, cove que I menem doblement per nostre

enteniment, per ço que mills delí conexença puscam^ haver.

De les rayls del Arbre vegetal

^ ES rayls del Arbre vegetal son: bonea granea du-

1 ració e les altres que dit havem 'en 1 Arbre ele-

t&vijjQ mental. E cascuna d aquestes rayls es doble en

quant conté en sí natura elemental e vegetal, general e es-

pecial: genera], ço es 1 elemental, especial es la vegetal.

1. B, uegetjua.— a. A, pugam. 3. B, que dites auem

Arbre oe Sciencia-1-7.
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E ensems son una rayl ajustada damdues natures qui es

bona sots raó de bontat; e la natura vegetal transubstan-

cieja en sa espècie la elemental, enaxf com loliver empel-

tat en lullastre qui la sua espècia atrau e transmuda la in-

fluencia qui vé del ullastre. E totes ensems les rayls son

linyes qui san al tronc vegetal del arbre, al qual donen

lurs condicions e lurs natures.

Del tronc del Jlrbre vegetal

QUEST tronc es doble, car es de la essència ele-

mental c vegetal; c es tronc general als troncs

|i^^3fe qui dejús ' li estan vegetats, axí com al tronc del

pomer, del leó e del home, de la grua e del peix; e es vi-

sible en los seus particulars, * axí com lo tronc del pomer

qui es visible e palpable, e la sua visibilitat e palpabilitat

està per la elemental essència qui conté en sí grossa matè-

ria. Mas la essència quel pomer ha per vegetació nos pot

tocar ni veer per ço car la sua matèria es sobtil, en tant

que nos pot tocar ni veer; emperò apar la sua figura en la

licor qui està en lo tronc, en axí com apar ^ lo tronc vege-

tal en lo tronc de la figuera en semblança de let, e del leó

en figura de sanc. Es, emperò, lo tronc vegetal de natura

corporal per ço car es de parts substancials corporals, se-

gons que en les rayls es significat.

I. A, desús.— 2. B, en los particulars.— 3. B, com par.
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De les branques del Arbre vegetal

fí^^^r^^^ branques del Arbre vegetal son dobles, car

les unes son de la natura elemental e les altres

de la vegetal. E les branques vegetals son .iiij.

ço es a saber, la potencia appetitiva retentiva digestiva e

expulsiva; e son per çò .iiij. car abasten a les transmuta-

cions quis fan per generació e corrupció en la vegetació,

c per differencia concordança e contrarietat; e no poden

ésser menys de .iiij. segons que es significat en les bran-

ques del Arbre elemental. E aquestes .iiij. branques son

generals a totes les branques vegetades, ' axí com a les

branques del pomer del cavall c del home.

1 . De ïa appetitiva *

JL<A potencia appetiva es raó per la qual les unes parts

vegetadcs han appetit a les altres; e en aquest appetit es-

tà lappetit de les branques elementals e 1 appetit de les ve-

getals; e per açò es lappetit doble e compost, axí com lo

pomer qui ha appetit a la pluja per ço que ab la fredor

de laygua pusca moltiplicar sa fredor, e ha appetit al dia

per ço car ab la calor del sol pusca multiplicar ^ sa calor; e

açò metcix del appetit que ha a la terra e al aer. E aques-

tes coses qui de fores son c entren dins, son de la poten-

cia augmentativa qui es per la vegetació quis fa de les co-

ses defores en les espècies dedins, axí com la espècia de

la pluja quis converteix en la espècia del pomer, lo qual

j. B, ueietals.— i. A, de la potencia apetitiua.— 3. B, per so que am
(passim) la calor del sol pusca montiplicar (passim).
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convertiment appcteix la appetitiva per ço que sia gran lo

crcximent seu e del tronc els rams fulles flors e fruyts.

|[ Ha encara la appetitiva condició en haver appetit

a moviment de un element en altre c duna complexió en

altra, per manera de concordança de bonca granea duració

c poder, e de virtut e dels instincts naturals, per ço ques

5eguesquen les íïns de la vegetació, axí com en lo cavall en

qui la appetitiva' appeteix conservació de la espècia cava-

llina, e per açò enclina lo cavall a desijar la egua 'en qui

pusca fer fill. Dona encara appetit al cavall en menjar per

ço que les sues parts se pusquen sostenir, 3 transmutant la

herba en espècia de carn e laygua que beu en espècia de

sanc; c ha encara appetit a laygua adones com ha set, per

ço que ab la fredor de laygua pusca mortificar la sobre

gran calor del foc, e ab la humiditat de laygua pusca mor-

tificar la sobre gran secor de la terra; e com lo cavall ha

gran fret, ha appetit com pogués estar a la calor del sol,

e enaxí dels altres appetits** naturals los quals serien lones

a recontar. Es doncs appetit, doble, ço es saber, 1 appetit

que ha lo pomer e lo cavall en quant sa espècia, e que han

los elements en ella.

2. De ía reteniiva'^

La potencia retentiva es raó a retenir les parts dedins

qui venen de fores, les quals desira 1 appetitiva e enflueix la

clementativa desús en aquesta sajús, lo qual reteniment se

fa segons 1 estament de la forma essencial que dita havem

en 1 Arbre elemental, qui es general a les estacions sajús; e

per açò la potencia nutritiva, de la digestiva ha matèria que

pot digerir, la qual es de les coses que la retentiva reté,

axí com lome qui ajusta diners, que despena aquells^ com

los ha mester. E aquest reteniment se fa més per laygua

I. A, la potencia.— 2. B, la ega. — 3. B, (afig: per uiure: P, per viue-

re.—4. A, deies altres parts.— 5. A, De la potencia retentiua: B, de re-

tentiua.— 6. P, quos expendit.
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que per altre element, per ço com laygua ha natura de

restrènyer les coses; e per açò la potencia digestiva es de

les condicions majorment del foc per ço que escamp les

parts que la retentiva reté per laygua. Es encara la reten-

tiva de la natura feminina, ' per raó de la impremsió que ha

per concepció de les coses vengudes per la appetitiva; e la

digestiva es de la natura del mascle qui en les naturals co-

ses imprem*ses semblances. E açò es significat en lo trac-

tat que havem dit del mascle e de la femella e de la im-

premsió en 1 Arbre elemental.

3. De la digestiva 3

l^A digestiva es aquella potencia qui digereix ço que 1 ar-

bre pren de la terra e dels altres elements e de les in-

fluencies qui venen dels corses celestials, axí com en lo po-

mer en qui les rayls prenen de la terra parts crues e posen *

les en la retentiva, e la digestió < digereix aquelles ab la ca-

lor natural e aquelles departeix als membres del pomer c

a les altres parts del pomer per ço que lumit radical vi-

va del nutrimental, ^ E açò meteix se segueix en los animals,

axí com en lome que les viandes que pren menjant e be-

vent, e les vapors que respira ab lo nas, la digestiva dige-

reix e transmuda duna espècia en altra, axí com pa en carn

c de vi en sanc, e de les vapors grosses que venen defora

en vapors sobtils qui estan dedins; e açò per manera de

generació corrupció e privació, e encara, individuació, e

segons les altres formes generals que dites havem en la fi

del Arbre elemental.

4. De la expulsiva '

JUa expulsiva es potencia qui gita defora les grosses ma-

tèries que la appetitiva avorreix en metre* en nodriment, c

I. B, de la femenina natura.— 2. B, impremen.— 3. A, De la diges-

tiua potencia.—4. B, e passen.— 5. B, digestiua (correlgit).— 6. B, del

strumental.—7. A, De la potencia expulsiua.— 8. B, a metre.
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de les quals la digestiva ha tretes les subtils ' matèries que

la appetitiva desira en lo nodriment de les plantes, axí com

en lo pomer en qui la expulsiva gita defora *1 escorxa qui

no es vegetada e les fulles qui caen dell; e açò aparien

lo roure qui ha pus grossa escorxa. E açò meteix se se-

gueix en los animals, axí com en lome en qui la expulsiva

gita defores les grosses matèries no digestes escupent e

suant e en urina e en les altres feces.*

|[ Aquestes .iiij. branques que dites havem, nos po-

den veer ni tocar, car son generals a totes les branques

dels arbres vegetals e sensuals, e son sustentades en 1 Ar-

bre elemental, e lurs branques individuades son escampa-

des en les substàncies vegetades e sensades.

|[ Com la appetitiva desira plus que la retentiva no

pot retenir ni la digestiva digerir, adones es major * con-

cordança ab corrupció que ab generació, e consumació

que creximent;^e com la retentiva reté les grosses ma-

tèries no digestes contra la expulsiva, adones ha enclinació

a consumació e corrupció; e com la digestiva no digereix

tant com se cove al nodriment de la planta o del animal,

adones es contra 'generació e creximent; e com la expulsi-

va es trop forts o trop feble, adones es la substància en

corrupció. E per açò los metges aministren les natures de

les branques com hajen concordança en lo nodriment de

les substàncies, e ensenyen a haver ^sanitat ab temprança

qui es lo subject de la concordança de les branques.

^

1. B, a atreytes les sobtils.— 2. B, defores,— 3. B, «par pus — 4. B, e

en 1 orina e en los altres fesses.— 5. B, ha maior.— 6. P, ef cum consump-

tione quan cum cremenfo.— y, B, as contrc.— 8. B, en auer.
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IV

Dels rams del Jlrbre vegetal

,0S rams del Arbre vegetal son dobles, car los uns

son de la natura del Arbre elemental e los al-

tres del Arbre vegetal. Aquells qui son del Ar-

bre elemental son ' visibles en lo pomer on se fa lo renovc-

Ilament en la primavera, en los quals nexen les fulles flors

e fruyts; els rams qui son de la natura vegetal, nos poden

veer ni tocar, e son significats pus fortment per generació

corrupció privació e renovellament, que per les altres for-

mes; car per generació se fa la transmutació els renovella-

ments de les coses, segons que en lo tractat de generació

es significat; e açò meteix de corrupció, de privació,* en

privants les unes formes velles per corrupció c engenrant

formes noves per generació.

2. En aquests rams generals composts del general Ar-

bre elemental e del general Arbre vegetal, estan en dispo-

sició tots los rams de les plantes e dels animals qui estan

en ells en potencia ab ajuda dels agents naturals qui Is

aporten en actu, segons les condicions de les rayls c les

natures de les .C. formes primeres que en 1 Arbre elemen-

tal dites havem.

3. En los rams del pomer estan en potencia rams

daltre pomer, la qual potencia es sustentada en la dispo-

sició de les rayls e de les .C. formes; e com 1 agent natural

toca aquests rams qui son en potencia en los rams qui son

en actu, segons la disposició de les rayls, aporta aquells

I. A, e son.-— 2. P, et priuatione.
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rams de potencia en actu, c es 1 agent natural de) pomer

en la poma en la qual es la scment qui es agent, segons

lappetit natural e instinct diffuses per totes les formes; e

açò successivament de uns agents en altres, de la qual suc-

cessió es conservada la espècia del pomer. E açò meteix es

de la espècia del cavall.

De les fulles del Arbre vegetal

^^^^ON les fulles del Arbre vegetal dobles, car les

cpii^V unes son segons la elementació e les altres se-

^^5il gons vegetació. Les fulles qui son per vegetació

no pot hom veer ni tocar, car son dedins les fulles de la

elementació, les quals son visibles e palpables en lo pomer,

qui son substàncies en les quals son sustentats los accidents,

qui son les fulles del Arbre elemental, en los quals son fu-

lles accidentals qui son del Arbre vegetal en quant vege-

tació, axí com color sabor e odor, dolçor e amargor, e los

altres accidents semblants a aquests qui son quantificats

qualificats relats, estants en acció e passió en temps loc

hàbit 'e assituacions, segons que es significat* en les fulles

del Arbre elemental.

2. Aquestes fulles qui pertanyen a la vegetació, or-

nen e conserven axí la substància vegetativa, com fan les

fulles elementals visibles qui son gonelles-'^de les vegetati-

ves de la substància del pomer; 'e com aquelles caen del

pomer, es significat que les fulles vegetatives han fet lur

I. A, lochs abits,— 2, B, que ho e significat.— 3. A, com les fulles

elementals uisibles son gonelles.— 4. B, de les substàncies del pomer:

P, ex iubstantia pomerii exisletiHum.
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compliment e lur cors en 1 ornament c conservament de la

substància vegetal, qui dorm entro a aquell temps ques fa

la renovació de les fulles en la primavera. Emperò la vir-

tut de les fulles vegetals posades en la poma en potencia,

es excitada e moguda, adones com la poína es menjada per

1 animal, en nodriment vegetat sensat, on sateny sabor e

color e odor.

VI

De les flors del Arbre vegetal

ES flors del Arbre vegetal son dobles, car com-

postes son de elementacíó vegetació, axí com

la flor de la poma qui es visible en quant conté

la natura elemental, mas nos pot tocar ni veer en quant

conté la natura de la vegetació; les quals flors de la vege-

tativa estan dedins contengudes, e son de tan sobtil matè-

ria que nos poden veer; e estan majorment en estrument'

compost de potencia object e actu, d on es derivat lo fruyt

qui es pus prop a la potencia e object e a la obra,* que a les

altres formes, axí com 1 obrat qui es pus prop a la mà que

al braç, e al martell que a la mà, e en axí de les altres co-

ses semblants a aquestes.

2. En les flors qui son generals, estan en potencia les

flors especials; e les flors han més de odor e de sabor que

les fulles, e encara més de virtut, e han pus intensa color,

c açò es per ço car son pus prop al fruyt que les fulles, lo

qualles la pus nobla part que sia en tot 1 arbre; e està la

I. B, majorment estrument: P, maxime per instrumentum,—2. A, e

sobiec e [a] la obra: P, obiecto et actuí: B, (falta un troç).— 3. B, la

qual.
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flor ' per corrupció e ell per generació, e per açò en la con-

sumació de la flor se cull la augmentació del fruyt; e nix*

lo fruyt en lo mig loc de la flor per ço que la sua virtut

sia major, e es la flor pus leugera quel fruyt per ço com

es pus ple^e car conté en sí en potencia totes les parts del

arbre esdevenidor. *

3. Les flors no duren tant en 1 arbre com fan les fu-

lles qui son í per conservar les flors els fruyts. E les flors

qui caen son la matèria que la expulsi va gitaré talla de la

planta per ço car feta es la digestió en quant es engenrat

lo fruyt de la sobtil matèria de la flor, e aquella que lap-

petitiva desira c que la retentiva reté, e la digestiva de-

parteix^en les parts del fruyt. Ecom les flors caen ans que

sia engenrat lo fruyt, adones es per la enfermctat del ar-

bre e de les sues branques.

4. Alcuns arbres son qui no han flors, axí com la fi-

guera, e açò es per ço ^ com lo fruyt se fa en los rams; e

açò es per la gran abundància de calor e humiditat'en

quis fa la digestió enans que en les altres complexions; en

la qual gran abundància de calor e humiditat estan les fi-

guesj'^e per açò son plus plaents a menjar quels altres"

fruyts, car la natura dome més se delita en la comple-

xió de la sanc, que de la còlera de la fleoma e de la mal-

encolía.

I. B, e estan les flors.— 2. B, naix.— 3. B, per so car es ple.

—

4. B, manca aquest mot.— 5. B, qui estan.— 6. B, geta.— 7. P, digessit.—
8. B, per tal.—9. B, e de humiditat.— 10. A, figueres.— 11. B, que

altres.
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Vil

Del fruyt del Jlrbre vegetal

S^^ O fruyt del Arbre vegetal es doble, segons la du-

í^^^ plicitat que havem dita de les altres parts del

tBL ->^^ arbre. El fruyt en quant se pot veer e tocar, es

oer raó de la natura elemental; e la forma del fruyt vege-

Tal apar en sabor odor e color qui son les sues figures, les

quals lanimal ateny per sentir;' el fruyt vegetal està secret

e amagat als senys* corporals qui les figures atenyen, e lo

qual la ymaginació ateny e en lo qual se cullen totes Ics

parts en les quals està altre fruyt en potencia; e per açò

es major en bonea granea virtut e poder e les altres, que

les flors fulles e entencions secundaries. 3

1. En lo pomer es la poma fruyt; e car la poma con-

té en sí plus de vegetació que les flors ni les fulles ni les

altres parts del arbre, es la poma* fruyt del arbre qui es la

fi, ço es vegetat, al qual san vegetatiu * vegetable vegetar,

e ell es lo centre en, lo qual han repòs, axí com moltes ti-

nyes a un punt en lo qual sajusten es mesclen es donen

lurs semblances es segueix^ la fi que desiren.

3. Lo fruyt es pus ple e pus fexuc que la flor per ço

com ha a més causes a respondre que la flor, e car més

conté del cercle quadrangle e triangle, e de les .C. formes

qui son les primeres natures.

4. Alcuns arbres son en qui nos fa fruyt, axí com en

I. B, manca p«r tenhV.— 2. A,B. sens (usual).— 3. P, qúam flores et

folia que sunt per secumdam intentionem.— 4. B, forma.— 5. R, uegetiu.

—

6. B, se sigucys.
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lo salze e la frexa, c açò es per ço ' com en la flor se con-

serva la espècia delís. *E alcuns fruyts son en qui no ha

clovell defores, axí com en la cirera, e ha clovell dedins;

c açò es per la humiditat qui està en los estrems, e la se-

cor en lo mig sustentada en lo pinyol. 3

5. Es altre fruyt qui ha lo clovell defores, qui no ha

pinyol dedins, axí com en la castanya ^e la avellana; e açò

es per ço com la secor abunda defores c la humiditat de

dins, e en axí dels altres.

6. Cascún^dels elements ha .iiij. espècies de plantes

on ell senyoreja sobre los altres elements, axí com lo foc

qui senyoreja en lo pebre et lall qui son en quart grau

de calor e en terç de secor^e en segon domiditat e en

primer de fredor. La segona plantades axí com la cane-

11a en qui lo foc es en terç grau de calor e la terra en lo

segon e laer en lo primer e laygua es en ell engradada.^

La terça planta es axí com lo fenoll en qui lo foc es en se-

gon grau de calor e la terra en lo primer e laer en les tres

parts d un grau e laygua en les dues. Es altra planta en

qui lo foc es en primer grau de calor, axí com anís qui es

en primer grau de calor e la terra en tres punts de secor,

e laer en .ij. dumidirat e laygua en un de fredor. E
açò meteix dels altres elements; car cascú ha .iiij. espè-

cies de plantes gradades les unes sobre les altres, segons

que en les .iiij. espècies damont dites significat havem. E
per açò han los metges matèria a preparar sanitat en lo

pacient en gradar les plantes segons la art de medecina;

e d açò havem ne fet un tractat qui es apel•lat los Comença-

ments de medicina, en lo qual donam doctrina com los met-

ges sapien gradar les medicines segons los graus de les

malalties e de les plantes.

1 . B. e lo frexe. c asso es per tal.— 2, A, delies.— 3. A, en lo mig pi-

nyol.—4. B, que ha lo clouell defores axi com la castanya.— 5. A, Cas-

cuns.— 6. B, e en lall qui son .iiij. graus de calor e en .iij. graus de se-

cor.— 7. B, lo segon grau.— 8. P, degradata.
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Ç Dit havem del Arbre vegetal, c dels seus secrets e

natures pot hom haver conexença segons lo procés que en

ell havem tengut e applicant a ell les .C. formes quis con-

tenen en 1 Arbre elemental, segons los exemplis que delies

donats havem e donar proposam.

"^^





%•

t ïíí ïSi à5S ïíó) ïïi ftJí íïCs à5í a^ iï*i) ÏïCb a3S aïii alCs íjCs e^ aü ïíCs tí^^ Jí» Jt' Jí" '^l• -^^ '^í• <^^ ^^ ^^ <^^ ^IN' <^i^ "'^ *^ '^iC* -^^ "^^ "^

Del Arbre sensual

QUEST ^rère es dels animals, c es departit

en .vjj. parts segons que en ell se conté. E es

triplex, ço es a saber, de la elementativa po-

S tencia c de la vegetativa ' e de la sensitiva. On,

enaxí com un arbre qui fos de tres espècies, axí com em-

peltat pomer en perer e preseguer en pomer, serien en un

arbre totes tres* les espècies, enaxí empeltada la vegetati-

va en la elementativa e la sensitiva empeltada en la vege-

tativa, reten un arbre totes tres les potencies; emperò,

daytant es la differencia, quel tronc del arbre qui seria

del pomer preseguer e perer, 3 seria de quantitats discre-

tes, e aquest Arbre es de quantitats continues estants los

uns arbres en los altres.

2. Es la sensitiva en 1 Arbre elemental general e en

lo vegetal general segons que lo compliment natural ho re-

quer, per ço que en natura no estía buyt; e encara ho re-

quer la conjuncció de les coses qui son dintre e defores,

c la disposició e proprietat de les causes primeres; e en

axí de les .C. formes generals que dites havem en 1 Arbre

elemental, en lo tractament de les quals es significat que de

necessitat, segons cors natural, cove que \Jlrhre sensual

I. B, ueietiua.— i. A, seria un arbre [ab] totes tres.— 3. B, del pe-

rer pomer e preseguer.
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sia estès en 1 Arbre elemental c vegetal, car si nou era, se-

rien les sensibilitats ' de particulars e no de universals, axí

com la pera e la poma* qui no serien naturalment visibles,

ni la fredor de la pera sensible, ni la sabor de la poma

atreta], e açò meteix de la sua odor; e seguirsia que la

sensitiva no participaria ab les formes generals e primeres

del Arbre elemental *e vegetal; per que no poría ésser cre-

ximent en la sentiva ni generació, e com morría^en Pere

el seu cavall el seu falcó, seria anixilada la sensitiva de

tots tres, car no hauria subject general en qui fos sustenta-

da, axí com si 1 anell d en Pere qui es daur e fos fus, fos

anichilada la sua matèria que res no fos, ço es laur de que

era. E encara, la pera e la poma serien buydes de visibili-

tat e disposició a haver proprietat e natura de sensibilitat;

e açò natura no poría sostenir, car sostendría buyt contra

granea de bontat e de totalitat de parts, e sostendría molts

daltres incovenients de impossibilitat. Es, doncs, \Jlrbre

sensual general estès en 1 Arbre elemental e en lo vegetal,

per ço quels inconvenients no sien e que les formes pri-

meres pusquen romanir ço que son.

^M

I. B, sentibilitats.— 2. A, ni la poma.
* Altra llacuna del m.s. A: trellat del B.

3. B, moria: P, moreretur.
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De les rayls del Arbre sensual

5|^^n ES rayls del Arbre sensual son tríplex, ço es a sa-

ci^j^^
i

ber, que sa bonea ha .iij. natures: la una es de

y?"^ la elemental, 1 altra es vegetal, e 1 altra es sen-

sual; e açò meteix de granea e de les altres rayls del Ar-

bre. E totes aquestes .iij. natures son bones e reten una

rayl bona en la qual cascuna ha son offici, axí com la ele-

mental qui pren del Arbre elemental benefici e creximent,

e la vegetal del vegetal e la sensual del sensual, axí com
particular qui pren benefici de son universal. D aquest be-

nifici se fa la generació el creximent en 1 animal, axí com

en home o en cavall, e en axí dels altres animals composts

e ajustats de natura elemental vegetal e sensual.

2. E en axí com lo pomer qui ha ses rayls en qui pren

benifici de la terra e dels altres elements, en axí home, c

los altres animals, ha ses rayls en laer en qui es conten-

gut ' e en los altres elements, e açò es per raó com es mo-

vable d un loc en altre; en lo qual acr e elements es es-

tesa la vegetació general e la sensitiva general, en axí com
lo vidre qui es estès per tot lo cercle del vi en ell conten-

gut; e en aquell loc del continent son les rayls del home
es fa la refíuencia e influencia per que lome viva, el sub-

ject dels porus es lo subject de la refluencia influencia

qui es humit nutrimental qui va e vé, del qual viu lo radi-

cal, axí com lo lum qui viu del oli en la lantea. Aquestes

rayls son generals, en les quals estan en potencia e en dis-

P, no tradueix la segona part d'aquesta comparança.

AXME DB Sc»NClA-l-8.
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posició les rayls especials dels individuats animats apor-

tats en actu per los agents naturals, enaxí que una rayl,

qui es bonea, la qual es general ' a moltes rayls particulars.

E entenem, emperò, a dir de bonea natural e no moral, *e

la qual es dita gendre, en qui son sembrades les espècies

de les bonees particulars, axí com bonea de cavall qui es

una espècia, e bonea de grua atretal, de la qual bonea de

cavall es la bonea del cavall den Pere e del cavall den

Martí; e en la bonea general son axí sembrades les bo-

nees especials, com moltes sements de diverses espècies en

una terra metexa, la qual terra se ret general a cascuna de

les sements. E daçò havem esperiencia en lort plantat de

moltes plantes diverses en espècies e en nombre.

3. De la terra es fet ferre, ço es de pedra, e es fet

vidre e es feta teula, e la terra es una metexa e es general

a les tres obres. Enaxí la rayl qui es bonea, 3 es general a

elementat e a vegetat e a sensuat e a ymaginat; e açò per

ço com es de .iiij. natures. On, com lo ferre vé en cor-

rupció e la teula el vidre, retornen a la terra lurs matèries

e lurs natures, axí com qui duna massa daur faya anap es-

cudella e anell, e fonia lanap 1 escudella e 1 anell ensems,

retornaria la massa primera en son estament e nombre, de-

nudada de les figures per les quals era departida en diver-

ses parts. En semblant manera la bonea qui es rayl general,

recobra les sues parts com venen en privació les figures e

los nombres sots les quals estaven, enaxí que la bonea ele-

mental general recobra la sua part elemental especial, e la

vegetal general la sua espècia,e la sensual general la sua

sensual especial; e enaxí son conservades les natures e

les formes primeres.

9e

i. P, ita quod una radix (que est bonitas) generaíis est.— í. P, afig: in

qua bonitate animalia participant.— 3. B, bona.—4. P, speciatem.
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II

Del tronc del Jlrbre sensual

O tronc del Arbre sensual es tríplex en quant es

de .iij. natures, ço es a saber, de natura elemen-

tal vegetal e sensual, axí com lo cors del home

o del cavall qui es un tronc de les .iij. natures damunt di-

tes. Per la natura elemental ha lo cors del home osses e

carn e nervis, e es vesible e palpable; e per la natura ve-

getal ha les proprietats e les natures del tronc vegetal, se-

gons que dit havem en lo seu tractat, c apar en la licor

del cors en la sua figura; e la color 'que pren de sanc

es figura del tronc sensual estesa per tot lo cors del ho-

me, lo qual tronc sensual es lo seny comú, per la natura

del qual los senys particulars fan judici; e es de natura

corporal per ço que sia substancial part del cors, e que

granea de bonea no sia major en lo tronc elemental e ve-

getal, que en lo sensual, en los quals seria major sil tronc

sensual era accidental, com sia ço que I elemental el ve-

getal sien substancials, e que bonea sia pus gran natural-

ment en les parts substancials que en les accidentals: c açò

meteix de granea poder virtut instincts e appetits naturals,

e de fï e de concordança. Es doncs lo tronc sensual part

substancial, *e en pus noble fï e natura quel tronc elemen-

tal e vegetal; car per ell més veritat s ateny e ell en més

objects s estén, que per lo tronc elemental e vegetal, axí

com visibilitat e sabor e odor qui s atenyen per los ani-

mals, los quals no poden atènyer les substàncies no anima-

I. P, calor.— 2. B, part elemental e ueietal.
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des. E encara, quel tronc sensual transsubstancieja en sa

espècia los altres troncs, ço es a saber, lo elemental e lo

vegetal; e açò nos converteix, axí com 1 oi iver empeltat en

lullastre qui atrau a sa espècia la natura del ullastre en la

sua matèria.

2. Lo seny comú nos pot veer ni tocar per raó de la

gran subtilitat que ha la sua matèria; e es comú als seus

particulars, ' axí com la calor del foc qui es comuna a la calor

del pebre e del gingebre qui son los seus particulars; e per

ell cascún particular es comú als diverses judicis, axí com lo

veer qui fa judici de blanca color e de negra e de vert e de

vermella e de les coszs belles e letges: e açò meteix del gus-

tus qui fa judici del dolç e del amar, *e del vi e de laygua,

e de laygua calda e freda, e de la sabor de la poma e del

préssec, e en axí de les altres coses semblants a aquestes.

3. Aquest tronc del home es axí un per unitat, que

es forma general e primera, com es bo per bontat e gran

per granea; e es de diverses natures enaxíper differencia,

com es un per concordança de moltes bontats en una, e de

bontat e granea, e en axí de les altres semblants a aques-

tes. E segons quel seny comú pren benefici del tronc ele-

mental e vegetal, vivifica n los subjects sensats en qui los

seus particulars son sustentats, los quals son de la natura

elemental e vegetal; car lo seny 3 comú es aquell qui en la

sua espècia e en los seus particulars qui son de la sua es-

sència, usa del tronc elemental e vegetal, en axí com la

vegetativa del pomer qui usa de la terra e dels altres ele-

ments en vegetarlos de sa espècia e en clementar sí me-

texa dels clements, en axí com forma qui desús està a gra-

nea de bontat poder virtut e les altres. E per açò, segons

quel seny comú es forts en sa virtut, son los seus particu-

lars forts e virtuoses e fortifica los subjects de aquells, ço

es a saber, los altres troncs.

1. P, ad suos parliculares sensus.—•2. B, d amar: et amaro.— 3- B, lo

seu.
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De les branques del Jlrbre sensual

I^^Des branques del Arbre sensual son .vj. ço es a sa-

ber, visus auditus odoratus gustus tactus et effa-

SI tus, ' lo qual effatus havem provat que es sisèn

»
seny en lo tractat que delí fet havem, E les branques co-

venen ésser .vj. e no més ni menys, car si eren més, ço que

més seria, seria superfluu, la qual superfluitat natura nou pot

sostenir; e si eren menys, sostendría natura vacuitat, la qual

no pot sostenir, axí com si no era visus, seria la visibilitat

de les coses buyda e no seria a neguna fi, e si no era effa-

tus, seria parlar, qui no cau sots espècia de neguns altres

senys, debades, en ço que no s àuria a neguna fi; e açò

meteix es del oir e dels altres senys. Son doncs los senys

.vj. segons necessitat de natura corporal e segons les .vj.

dreceres de cors; e ab elles poden ésser atenctes* totes les

coses corporals, -e en elles empremtes totes les coses yma-

ginals.

2. Covenen ésser los .vj. senys parts substancials e

corporals, per ço quel seny comú haja parts qui sien de

la sua essència en qui sia sustentat, lo qual es de natura

corporal segons que provat havem. E aquestes .vj. bran-

ques son en 1 Arbre general, lo qual apellam Arbre sensual,

generals^a les branques especials dels individuats animats,

axí com visus qui es general potencia a la vista del home

del cavall de la àguila e del peix, enaxi com la bonea es

genera] qui dejús si ha moltes especials bonees.

í. B, afatus (pastim).— 2. B, actentes.— 3. B, sensual general.
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3. Cascuna de Ics branques ha sos propris sobjects

en qui es sustentada, axí com visus qui es branca tríplex

continent en sí .iij. natures, ço es a saber, natura elemen-

tal c natura vegetal e natura del seny comú, el visus parti-

culat e individuat, axí com los ulls d en Pere qui son ele-

mentats vegetats e sensats; e açò meteix del oir e dels

altres senys. E d aquests senys volem parlar com pus abreu-

jadament porem; emperò en tal manera nos cove parlar,

que hom ne pusca haver conexença de lurs entitats natu-

res obres e maneres.

1 . De visus

Visus es branca tríplex segons que dit havem, el seu loc

està en los ulls; e ço que dels ulls se veu es pot tocar, es

de la essència de la branca elemental e majorment de la

natura del foc e del aer, com sien la lugor del foc e la dia-

fanitat del aer estruments a veer e a remoure les ombres

qui son per laygua e la terra. E ço que en los ulls es ve-

getat, es de la natura de la vegetativa en la qual son les

sucs .iiij. branques que dit havem; e aquestes nos poden

tocar ni veer en los ulls, com sia ço que la vegetativa sia

invisible e no tangible. E cascuna de les sues branques ha

son offici en los ulls, axí com per la appetitiva sà la poten-

cia visiva a son propri object, ço es a saber, a visibilitat; e

la retentiva retén la lúu del foc e la diafanitat del aer en

la linya qui es enfre la visitivitat e la visibilitat; e la diges-

tiva digereix les espècies aombroses com sien clares e lu-

ents; e la expulsi va ne remou les ombres, axí com lo foc

qui de laygua calda gita la virtut de fredor. ' E la essència

del visus nos pot veer ni tocar, e es forma a les altres e

es sobre elles en granea de bontat poder e les altres; e les

sues parts essencials son .iiij. ço es a saber, visitiu e son

visible e son veer el vesible comú del qual es individuat

I . P, frigiditatem removet.
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lo visible particular, axí com lo vesitiu dels ulls d en Pere

qui es una part del seu visu, e la visibilitat qui es de la es-

sència de visu, el veer qui es actu damdós e dedins, en

axí que daquestes .iij. parts es lo visus d en Pere. E aquest

visus es la branca del seny comú e la visibilitat qui es de

fores, axí com la visibilitat de la poma e de la pera qui es

object remot en quant no es de la essència del visu d en

Pere, mas que participa en espècia ab la visibilitat qui es

part del visu d en Pere, e la qual es posada 'e sustentada

en los ulls. E la digestiva digereix la visibilitat de fores en

la visibilitat dedins, enaxí com digeren*lo pa en la carn,

lo vi en sanc; e d açò segueixse un altre actu qui es veer

e obra accidental, per ço que sia lo vist qui es desirat a

ésser vist e en lo qual lo visitiu ha repòs.

|[ Los ulls d en Pere son elementats vegetats e sen-

sats, el seu cavall es vesible, lo qual en Pere veu; e dels

ulls al cavall ha una linya estesa per laer e lespay qui

es enfre los ulls el cavall, e aquesta linya es composta de

,iij. natures, ço es a saber, de natura elemental vegetal

e sensual, estant la linya dins .ij. punts termenada: la un

punt es aquell qui es contigu ab lo cavall, c 1 altre es

aquell qui es contigu ab los ulls d en Pere. Aquesta conti-

güitat es termenació de la linya, e està 'per discreta quan-

titat en quant los ulls d en Pere e lo cavall son corses

no estants en un loc e differents la un del altre; mas en

quant segons 1 Arbre sensual general es triplicat de natu-

ra elemental sensual vegetal, es la linya continua, mas que

es sensada en los ulls den Pere sots un cors en quant la

part de la linya general qui entra en los ulls e en quant

entra en lo cavall qui es altre cors, lo qual cors es visible per

la visibilitat qui es una de ses parts essencials, per la qual

es vesible en la sua color en la qual participa la linya de

fores per contigüitat. E per açò car lo visitiu qui es en los

I. P, qu2 sensata est. —2 di gerent (?): P, sicut digerit.— 2- P» ^'<^

continguilas et terminatio íinee stat. — 3. B, general sensual.
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ulls d en Pere, encÜnas'a son propri visíbil per raó de la

appetivitat natural e appetibilítat, la digestió digereix la vi-

sibilitat defores qui no es de la essència dels ulls, en la vi-

sibilitat dedins qui es essencial part de la vista d en Pere;

c per açò los ulls den Pere atenyen lo cavall sens que lo

visitiu no passa per la linya ni passa per lo cavall, ni la co-

lor del cavall no vé als ulls den Pere, la qual color no hi

pot venir, car si hi venia Icxaría son propri subject qui es

lo cavall; ni la visitiva potencia den Pere no pot anar al

object, car si ho faia lexaría son propri sobject qui son los

ulls den Pere. Es doncs la manera de veer aquella que da-

munt dita havem; e aquesta manera metexa se sigueix en

los altres senys segons lurs condicions e natures.

|[ Es aquesta branca de veer necessària* als animals

per raó dels hàbits que prenen per la vista, los quals son

necessaris a viure ^e als hàbits de sciencies; e es la visibili-

tat empremsió de la ymaginació qui en sí emprem les sem-

blances de les visibilitats, per ço que la ymaginació retinga

com lome sapia tornar a sa casa, el leó a la font, e enaxí

de les altres coses semblants a aquestes.

2. De audilus

/\uDiTU8 es 1 altra branca del Arbre sensual, c es enaxí

triplicada de .iij. natures, com es la branca qui es visus.

E està més per calt e per sec, que per altra complexió; e

per açò los corses qui son dessecats per gran calor, son

pus sonables e reten pus de sò que Is altres, com son tocats;

e per açò son les orelles de complexió calda e seca, e per

on la còlera gita la superfluitat sua, com siaço que les fe-

ces qui ixen de les orelles sien de complexió calda e seca.

|[ En auditus es auditiu qui es una de les sues parts

essencials, e es oíble qui es de la essència de auditus, e es

oir qui ix damdós e ix en la essència de auditus e en ella

I. B, enclinantse.— a. B, necessària de ueer,— 3 P, ad videndum.
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neix e roman una de ses parts essencials. E en aquestes

.iij. parts essencials auditus es sustentat, axí com la volen-

tat qui es sustentada en son propri volitiu volible e voler.

E es una audibilitat comuna qui es de la essència e part

del Arbre sensual estesa en laer en la pera e en lo fust,

e sustentada en elemental natura e vegetal per continua

quantitat; e per açò com la pera es tocada ab lo ferre e

laer ab la verga, ix aquella audibilitat en actu per lo mo-
viment fet en lo feriment e tocament; e aquella audibilitat

ateny 1 auditiu en son propri oíble qui es de la sua essèn-

cia, lo qual ab la audibilitat estranya participa en espècia, e

la semblança de la qual la digestiva digereix en la audibi-

litat dedins, segons que desús 'havem dit; e daquell ate-

nyiment se sigueix un oít* accidental del qual es habituat

e vestit loír dedins substancial.

|[ Es auditus necessari a viure per ço que sien los hà-

bits de les sciencies e memòria de les coses passades, e

que pusquen ésser indústria e manera a reebre les coses

esdevenidores; car sens auditus los animals no haurien ma-

nera de viure, niïs homens poríen haver conexença de Deu
ni de les sues obres. Es encara auditus part substancial

del Arbre sensual, els seus concrets essencials atretal; mas

los hàbits que prenen son accidentals e poden anar e ve-

nir sens corrupció delí.

3. De odoralus

\^DORATus es la .iij.* branca, e es triplicada segons que

havem dit de visu; e la sua obra e manera es significada en

ço que de visu e de auditu dit havem. E es la sua linya,

qui es enfre ell e lobject, de complexió calda e humida,

car per la calor es la potencia odorativa atractiva, 'e per

laer respirativa respirant les vapors qui son de fores en les

quals son sustentades les odors qui ixen dels porós de les

1. P, dt visu.— 2. P, vnum audire.— 3. B, actiua.
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substàncies odorables. E en aquest pas es significat com

totes coses elementades estan en lo tronc del Arbre ele-

mental, e la sua essència va e vé per totes, en axí com les

odors per la linya e per sos termens. Lo nas es estrument

per 1 Arbre elemental a odorar, en axí com les orelles a oir;

e lodorable es lobject'del Arbre elemental en quant la

simple odor sentida, e la potencia odorativa es la forma

del seny e part del seny comú e 1 estrument qui es de part

la vegetativa. En odorar son les branques de la vegetativa

qui en 1 odorar ha cascuna son offíci, segons ço que de la

vegetativa dit havem en lo capítol de visu.

|[ Odorar es necessari a viure per raó del moviment

del cor e del polmó qui giten les vapors dedins de fores

ab digestiva e expulsiva qui aquelles vapors ha digestes

en feces, les quals la expulsiva defora gita; e la appetitiva

desira altres vapors noves les quals lodoratiu, respirant,

met dedins a refredar lo cor contra la gran calor, e a de-

litar natura en les bones odors e sanes e plaents a odorar,

les quals la retentiva reté tro sien digestes e la expulsiva

la grossa matèria d aquelles git de fores.

4. De guslu

vlusTAR es la .iiij.» branca, e es tríplex segons que de

les altres havem dit. El seu object es sabor; e la potencia

qui sà al object es la gustativa, e 1 estrument qui es de part

1 Arbre elemental, es ço que en la poma se pot tocar e veer;

c aquell de part* la vegetativa, es la sabor qui es gustable

en la essència del seny en la qual neix c ix, en axí com

linfant qui neix e ix en essència dome, el ferre en figura

de clavell, e 1 escalfar en espècia de calor. E aquell qui reeb

ço que neix en ell e entra, es lo gustable qui es de la es-

sència del gustatiu; e damdós ix lo gustar qui es de lur es-

sència; e tots .iij. son de la essència del seny comú. El

I . P, est subiectum.— 2. P, et ittud quod est ex parte.
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gustar qui vé de fores es làbit que prenen en lo carcanyell,

al qual la lengua trau la sabor de les viandes qui entren

menjant e bevent; e car les viandes venen en diverses es-

pècies e complexions, ' poden ésser moltes linyes de gusta-

tiu al gustable diverses, axí com lo pebre qui prepara li-

nya calda e seca, e la carabaça freda e humida. E aquestes

linyes son de part 1 Arbre elemental, e les sabors que

aquelles linyes han, son de part la vegetal potencia qui

aquelles vegeta del Arbre general en especial ab les seues

branques; e les linyes qui son de la sensitiva, son* les sa-

bors sentides e sensades en les parts essencials del seny.

f[ Aquest seny gustus es necessari a viure, car sens

ell los animals no viurien; car les parts dedins la substàn-

cia no poríen sostenir la contrarietat de les complexions

mogudes les unes en les altres, d on se sigueix diminució

c corrupció en la substància; mas per raó de les viandes

qui venen defores e intren dedins menjant e bevent, son

les parts de les substàncies sostentades. E es per ço posat

plaer en menjar e en beure per sabor, que lappetitiva dc-

sira aquelles, movent los animals a menjar e a beure ab na-

tura de plaer.

5. "De tacíu

J ACTu es tríplex; e ço que conten del Arbre elemental,

es la carn on se fa lo tocament daquell qui sent e es sen-

tit; e està majorment per calt e per humit. E ço que en lo

tactu es pus plaent, es per la vegetació qui ha appetit al

conservament de la espècia, ereté aquell plaer per ço ques

faça la digestió en la transmutació de les formes velles a

les noves, les quals velles la expulsi va gita defores. Ço que

es de part lo seny nos pot veer ni tocar, mas que es ço

per que es lo sentiment lo qual es raó de sentir, en axí

com bonea a bonificar, e es raó a sentir lo tactiu el tangi-

I. B, en diuersses complections. —2. B, axí com.



124 Ramon Lull

ble el tocar qui son de la essència del tactu sensat e qui

es una branca del seny comú.

|[ Aquest tactu segueix la manera en sentir dels al-

tres senys segons que dit havem, ço es a saber, que es una

linya del tactiu al tactible c composta de les .iij. natures

dels arbres, axí com • el foc qui posa disposició de sentir

calor, c la vegetativa plaer, e la sensitiva sentir; e 1 agent

natural ço que es en disposició aporta en hàbit e en actu

en les extremitats del tactu e del tactible; e per açò ha hom
calor aspre e lis, *e les altres coses semblants a aquestes.

|[ Es tactu molt necessari a viure, e aquell qui es
*

sobject a major plaer o a pena que negú dels altres senys,

e es pus comú que tots e estès per tot lo cors, salvu dal-

cunes parts^del cors, axí com en los cabells e les ungles e

les dents en qui ha poc de sentiment; e açò es per raó del
dessecament qui es per la terra en los cabells, c del estrenyi-

ment qui es en les ungles e en les dents per raó de laygua.

6. De effatus

Offatus es aquell seny per quis fa la manifestació en la

paraula qui dedins es concebuda,^ axí com lome qui diu e

parla ço que pensa, e laucell atretal, axí com la gallina qui

crida a sos íïlls.

|[ Effatus es axí tríplex com los altres senys; car lacr

hi posa la vou, e la vegetativa hi posa lo plaer desirat e

digerit en les espècies tocades don ix la vou, el seny hi

posa lo sentir ai oir ^ en manifestar la cosa concebuda per

linya moguda de la concepció a la manifestació quis fa en

la paraula. Es la linya del sensitiu al sensible, e la lengua

es 1 orgue qui mou la linya; e la manifestació es lobject, 7e

leffatiu es la potencia, cl moviment es lestrument.

I. B, manca axí com.— 2. P, homo sentit calarem asprum et teue.

* Reprèn el m s. A.

3. A, sal dalgunes parts: B, saluu en alcuna part.— 4. B, e dasso
per raho.— 5. A, e dedins es conseubuda.— 6. P, auditui.—7. A, la li-

nha (passim) e la manifestació es lo sobiec.
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( D aquest 'seny havem parlat pus longament en lo

seu tractat. E es seny molt necessari a viure e a moralitats,

a servir Deus e amar loar e honrar, més que negún dels

altres senys; car ab negún dels altres senys no pot hom

tractar de Deu tan bé com ab effatus quil nomena e Icn-

senya el loa el prega; e loír no fa tant en açò, car passi-

vament pren lo nom de Deu, e effatus activament lo no-

mena. E per ço es effatus pus noble seny que Is altres, * car

pus prop es a la fi per la qual totes coses son creades, ço

es a conèxer e a amar Deu, e loarlo; e per açò effatus

porta pus de mèrit que tots, axí com los apòstols qui pu-

jaren a més de mèrit per parlar la paraula de Deu, que

per oir ni per los altres senys.

( lis encara effatus seny qui sà a comuna utilitat e

regiment, e los altres senys tots a específica; ^ per que fora

gran inconvenient si effatus no fos una branca del seny co-

mú, pus que porta més de utilitat que Is altres senys.

IV

Dels rams del Jlrhre sensual

c^SJ^OS rams del Arbre sensual son en axí com a mem-

1^ , bres on se fa la renovació per la vegetació, e la

í) composició per la elementativa, e la comunitat

de cascún seny per la sensitiva: carden axí com cascuna de

les branques ha son ram, segons que apar en lo pomer, en axí

la sensitiva en cascuna de ses branques ha son ram. E ape-

llam aquests rams membres, per ço car delís e en ells se fa

lo renovellament individuament^de les fulles flors e fruyts.

I. A, e daquest (sente calderó).—1. B, pus noble que Is altres.

—

3. A, a especificar.— 4. A, can: B, com {!) on.— 5. B, e indiuiduaraent:

P, indiuidualiter.
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2. En lome son los seus membres lo cor el fetge el

leu el pulmó el cervell; e aquests son dedins, dels quals

prenen vida los de fores, ço es a saber, lo cap braces e ca-

mes- E ço en qui d aquests membres se pot veer e tocar,

es de part 1 Arbre elemental; e ço quis segueix en cascú

dels membres per generació corrupció privació e renove-

llament, es per 1 Arbre vegetal; e ço per quels membres

son sensats, es per 1 Arbre sensual, los quals membres son

sensats de la essència del seny comú qui en los membres

elementats vegetats estén sos rams qui son ' de sensitiu

sensible sentir. E car dels membres se segueix veer oir

odorar gustar e palpar e effar, està la comunitat de cascú

dels senys per los rams qui han comuna virtut dedins, don

viuen los rams defores, en los quals son sustentats los es-

truments, axí com los ulls en lo cap c les mans en los bra-

ces e los peus en les cames; els braces e les cames son

membres en quant en ells* son sustentats los estruments que

dit havem, e son branques segons lesguardament del tronc,

ço es 1 esquena. 3

De les fulles del Arbre sensual

Wí
ES fulles del Arbre sensual son tríplex, axí com

la quantitat del foc quis pertany al Arbre ele-

>iSLvUJ^ mental, e la quantitat de la sabor quis pertany

al Arbre vegetal, e la quantitat de la sensibilitat en qui es

sentida la calor e la sabor, es de la sensualitat. E açò me-

teix de qualitat e dels altres accidents; e per açò son mes-

I. A, qui san.— a. A, B, en el).— 3. P, retpechtm trunci qui est in 5.

numero.
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clats los uns accidents en los altres, segons lo mesclament

de les natures dels arbres quis mesclen en ésser un Arbre

sensual ajustat de tres natures, ço es a saber, de natura

elemental vegetal e sensual.

2. Enaxí com los accidents del Arbre elemental ve-

getal sestenen per la substància, enaxí los accidents de la

natura sensual sestenen per tot 1 arbre en lesteniment del

seny comú; e per açò quant ' lo foc estén sa calor en lo cors

vegetat e sensat, lo seny estén son sentiment en sentir

aquella calor; e açò meteix fa en sentir la sabor que la di-

gestiva estén en lo gustar, el plaer en lo veer. E d aquella

sabor estesa per la vegetativa, es lo plaer de la sensitiva;

c açò meteix del plaer quis dona per la appetitiva en lo

veer en lo tocar odorar e oir, en tant que les formes de-

sús qui son de la sensitiva en lurs accidents, convertexen

los accidents qui son en les formes dejús, axí com 1 oliver

qui converteix en sa espècia ço qui vé del ullastre en qui

es empeltat. Emperò, axí com 1 argent roman en lo diner

qui es d ell e del coure, romanen los accidents qui son

de les formes dejús en lurs propris subjects, jatsíaço que

sien vestits dels accidents de les formes desús. E per açò

estan los accidents en continua quantitat e discreta: en

continua, per raó del mesclament de les formes mesclades

les unes en les altres; en discreta, per ço com negún acci-

dent no lexa son propri subject, jatsía que entre ab los al-

tres mesclaments.

vt2v-

A, B, can.
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VI

De les flors del Jlrhre sensual

[^^^ ES flors del Arbre sensual son tríplcx, axí com

^1^^ en los ulls, la flor dels quals es veer; e los ulls

<£C^oo>J^ son estrument ' a veer, e veer es estrument a és-

ser vist lobject; en lo qual veer posa lo foc sa lugor c laer

sa diafanitat, e la digestiva digereix les espècies d on es lo

veer qui es accident del seny, lo qual se vest lo veer subs-

tancial* que dit havem en la branca de veer, per ço que

aquell hàbit sia estrument a veer la cosa desirada, la qual

es vista en la sua semblança, axí com la cara del home qui

es vista en lo mirall, en qui es empremsa la semblança de

la cara per raó del Arbre elemental c vegetal qui partici-

pen ab lo mirall e ab los ulls e ab la cara e ab la linya qui

està en lo mig, segons participació general. E açò meteix

se segueix de la flor del oir e de les flors dels altres senys

c dels estruments de les flors, axí com oir qui es flor sus-

tentada en les orelles qui son son estrument, 3 e es oir qui

es estrument com la cosa sia oida; e aquell qui mou I es-

trument es loitiu qui mou loir en loible. .

^

1. B, estrumens.— 2. P, sensus qui est visus. Ex quo videre accidenta-

li videre substantiate indutum est.~^, A, qui san son estrumcntats es oir.
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VI 1

Del ftuyt del Jlrbre sensual

S[^^^ O fruyt del Arbre sensual es tríplex, ço es a sa-

ber, que ha en ell natura elemental vegetal e sen-

üSQ sual. La elemental hi posa elementat, axí com lo

cavall qui es vist, lo qual es elementat; la vegetativa' hi

posa vcgetat, en ço que lo cavall es vegetat; e la sensitiva

hi posa sensat, en ço quel cavall es sensat; el vist es lo ca-

vall qui es lo fruyt de vcer; e es lo seu fruyt en quant la

fi, ço es a saber, quel veer es per ço que sia I vist, axí col

ferre qui es per ço que sia lo clau, e la mà per ço que

sia la obra, e la obra per ço que sia 1 obrat, e axí de les

altres coses. Açò meteix se segueix del fruyt del oir qui

es loít, e del odorar qui es lodorat, e del gustar lo gus-

tat, ^e del palpar lo palpat, e de effar lo manifestat. E de

tots aquests fruyts se segueix lo sensat qui es fruyt de to-

tes les parts del arbre en quant es centre e fi a totes les

sues parts, e totes ses parts san a ell, 'car totes son per ço

que ell sia.

De la appUcació e pràtica*de les .C. formes pri-

meres.

lIn aquest pas se dona doctrina com hom sapia applicar

les formes naturals a les substàncies individuades; e se-

gons quen donam exempli en aquest Arbre sensual, sen

1. A, vegetatiua (sense article): B, e uegetiu.— 2. B, qui es lo gustat.

— 3. B, son en ell.— 4. A, De applicacio e pratica: B, de la applicacio

e de la pratica.

Amu! dk SciiNaA•l•9.
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pot donar exempli en los altres. E car lapplicació es molt

necessària e útil als hàbits de sciencies, e es bordó del en-

teniment en quant en les formes se sosté, e als exemplis

delies recorre com encerque son object, ' per açò posam

aquest tractat dapplicament en est Arbre de sciencia.

|[ Unitat es raó com 1 Arbre sensual que sia un, c la

raó per que unitat* es raó com 1 arbre sia un, es per raó de

les unitats que 1 arbre conten en sí, axí com una unitat de

bontat composta de tres natures, e un arbre compost de

tres natures, e en axí de les altres unitats. E la raó per que

zs pluralitat en I arbre, es car es de moltes coses differents

per esesncia, les quals moltes coses en ell dites havem, ço

es saber, moltes rayls molts troncs 3 moltes branques, e en

axí de les altres. Son, doncs, unitat e pluralitat coses pri-

meres per que 1 arbre sia un e contenga en sí moltes coses.

|[ Simplicitat e composició son coses primeres e for-

mes 'per les quals I arbre sia simple en un nombre e sia

compost de moltes coses. Es simple en un nombre per ço

car es de coses simples, axí com del foc simple e dels al-

tres elements, e de la appetitiva qui es forma simpla, c de

la potencia visiva atretal, e axí de les altres; e totes aques-

tes formes simples san a un simple, axí com moltes linyes

a un punt, lo qual simple es 1 Arbre sensual en quant ha

un nombre; e es compost de moltes coses ^ per la composi-

ció de ses parts, axí com lo tronc qui es compost de natu-

ra elemental vegetal e sensual.^

|[ "Forma e matèria son raons per que 1 arbre es ajus-

tat delies, axí com la forma de la vegetativa qui en 1 ani-

mal enforma la forma elemental, e la forma sensitiva en-

forma la vegetativa; e açò es per la granea de bonea^'quí

j. B, recorrem com ensems (?) son obiects (corretgit).— 2. B, la

unitat.— 3. B, moltes rails troncs.— 4. A, son cosses e formes: P, sunt

cause (usual) et forme primarie.— 5. P, de pluribus causis.— 6. B, axí com
per lo tronc qui es compost de natura elemental e sensual.— 7. B, per
la bonea de granea.
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es major en la fí de les formes desús que en les dejús, les

quals estan matèries a les desús, enaxí com les secunda-

ries intencions a les primeres. Emperò les formes dejús

tota hora romanen segons lur especial bonea en lur nom-

bre simple, enaxí com lo ferre, qui sots forma de coltell e

de clauell, roman ço que es.

|[ Los gendres e les espècies son raons com en 1 arbre

sien sembrats ' molts gendres e moltes espècies, axí com

bonea general qui es raó en 1 arbre a moltes bonees espe-

cials, e granea general a moltes granecs especials,* axí com

lo foc qui ha una especial bonea, e laer qui nà altra, les

quals son de la bonea general confusa en lo tronc. E açò

meteix es de la espècia general, per la qual ha en 1 ar-

bre individuats elementats vegetats e sensats, axí com en

Martí e el seu cavall, qui estan dejús animal qui es dejús

cors.

|[ Jnleriorital e exierioriiat son raons com en 1 arbre

sien alcunes coses dedins e altres de fores, axí com lo foc

qui es en laer, e es vegetat en la vegetativa e es sensat en

la sensitiva, e està de fores laer e la vegetativa e la sensi-

tiva, en quant son nombre qui es different al nombre del

aer, de la vegetativa e sensitiva, 3 axí com en lo cavall d en

Martí en qui les unes formes son dedins les altres per

continua quantitat, e de fores per discreta.

|[ Ahstract e concret son raons com en 1 arbre sien

coses abstractes e concretes, axí com elementació* vege-

tació e sensualitat qui son formes abstractes per raó de

les quals son en 1 arbre abstraccions, axí com calor sabor

e visibilitat; e açò meteix de les coses concretes, axí com

elementatiu qui es concret de la elementació dejús, lo qual

està en lo cavall qui es elementatiu en quant prodúu altre

I. A, sembrades.— 2. B, e granea axi metexes.— 3. B, en quant son

nombre es deferent al nombre del aer de la uzgetatiua e sencitiua: P,

in quanlum suus numerus est different a numero aeris et a numero sensitiue

et uegetatiue.—4. B, en elementació.
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cavall clemcntat. E açò meteix del vegetatiu e sensitiu, com
siaço quel cavall product sia vegetat e sensat.

|[ Generació c corrupció c privació son formes generals

en ) arbre a moltes generacions corrupcions e privacions:

car enaxí com lo foc es bo sots raó de bontat, enaxí es

generatiu sots raó de generació, engenrant'en lo cavall

calor el vegetatiu sabor el sensitiu veer. E açò meteix de

corrupció qui es raó a moltes corrupcions, axí com la for-

ma de la herba quel cavall menuga, la qual se corromp per

la corrupció general, per ço que per la generació general

engenre'la carn especial del cavall. E açò meteix de la

privació qui es conseqüent de la corrupció, la qual ésser

no poría sens privació de les formes velles en la generació

de les noves.

|[ Grossea e sohlilea son formes qui son raons en 1 Ar-

bre sensual a les grossees de les matèries e a les subtilces^

de les formes, axí com la matèria dels elements qui es

grossa e espessa en les formes daquells*qui son subtils, e

la matèria de la vegetativa qui es subtil segons compara-

ció de la matèria elementativa; e açò meteix de la matèria

sensitiva qui es pus subtil que la matèria de la vegetativa;

e açò meteix de les formes qui son les unes pus sobtils que

les altres, segons que les unes matèries son pus sobtils que

les altres.

|[ Leugería c ponderosilal son formes generals per raó

de les quals ha en 1 Arbre sensual moltes leugeríes e mol-

tes ponderositats, axí com en lo cavall en qui los osses son

greus, el cor cl polmó leus, el meoll^atretal; la qual leu-

gería e ponderositat està per 1 Arbre elemental e no per

lo vegetal ni sensual. E açò es per ço car la vegetativa e

la sensitiva han més de simplicitat e de subtilitat que 1 Ar-

bre elemental.

|[ Per ço car ple es estès per tot 1 Arbre sensual, no

1. A. e generat.— 2. A, se engenre.— 3. B, sobtiíeses.—4. A, d aque-

lles.— 5. B, mo$ol].
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pot ésser en 1 arbre buyf qui es contrari de ple: car axí com

bonea es plena de bonificatiu e bonificable e bonificar, en

axí 1 Arbre sensual es ple de la essència elementativa ve-

getativa e sensitiva. ' Emperò segons manera de imperfec-

ció e corrupció, ha en 1 Arbre sensual coses buydes, axí

com la substància de embrió 'qui no es en perfeta edat, ni

Ics formes qui son en potencia qui son buydes de la fi per

que son, e enaxí de les altres coses semblants a aquestes,

les quals formes son plenes com son esdevengudes en actu.

|[ Totalital c part^son coses primeres, per raó de les

quals 1 Arbre sensual es tot a ses parts e les parts son del

tot, axí com lo cavall qui es tot a la sua elementativa ve-

getativa e sensitiva qui son les sues parts. Açò ésser no

poría sens que totalitat e part no fossen coses primeres

a la totalitat e parts del cavall e del cors del home, e en

axí del altres individuus naturals.

|[ Jnlensital e extensital son formes primeres a les in-

tensitats e extensitats del Arbre sensual, axí com en lo

cavall qui es molt blanc, en qui ha entensa color, e en lo

brun confusa e extensa, e aquesta intensitat extensitat

es per la hatura elemental; e com lo cavall ha gran appe-

tit a menjar, ha intensa sabor per la vegetativa e extensa

com no menja coses de bona sabor, axí com si menjava

herba amara; e per la sensitiva ha intensa vista com ha

los ulls clars e disposts a veer, e hala extensa e confusa

com los ha malautes.

f[ "Estació e moviment son formes primeres en 1 Arbre

sensual, per raó de les quals ha en sí moltes estacions e

moviments particulars, axí com lo cavall qui està en un loc

làdoncs com nos mou, e està blanc per los elements e

gras per la vegetació e alegre per la sensitiva. E ço que es

lo cavall es per la estació de totes tres les potencies, e

es movent e movable per raó de moviment general; e quant

1. A, elementatiua e sensitiua.— 1. A, corretgit sobre nimbrio (?): B,

nimbrio.— 3. A, partalitat.
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se mou d un loc en altre es aquell moviment local ' per los

elements; e en quanties mogut a creximent es per vegeta-

ció, e en quant* mou sí meteix a les coses que veu e desira,

es per la sensitiva.

|[ Durea e molïea son formes primeres al Arbre sen-

sual, qui ha moltes mollees e durees particulars causades

de les generals, axí com la carn qui es molla e es molla

per la potencia elemental, els osses qui son durs per ella

atretal. Mas la vegetativa e sensitiva simplament no han du-

rea ni mollea, axí com no han leugería ni fexuguea; emperò

son formes en lo cavall a la durea mollea, ^ en quant enfor-

men en ell la forma elemental de la qual son durea e mollea.

|[ Longuea ampíea e pregonea son formes primeres a

les longuees amplees e pregonees qui son en 1 Arbre sen-

sual, Ics quals son per 1 Arbre elemental tant solament; c

açò es per ço car son de grossa matèria segons compara-

ció de la matèria que han '^ la vegetativa e sensitiva; car la

matèria de cascuna es tan sobtil e ha tan poca de la natu-

ra corporal, que no pot ésser subjecta ^a lonc ample e pre-

gon, axí com en lo cors del home qui ha tan poca de la

humanitat, que no abasta per sí a ésser humà;^e açò me-

teix de boniBcatiu qui es part substancial de bonea, qui no

abasta per sí 7 a ésser substància, en axí com part qui no

abasta a ésser lo tot. E per açò en lo cavall es la sua lon-

guea amplea e pregonea de la essència elemental, e son

enformades^les tres mesures per la vegetativa e sensitiva,

qui poden ésser aytant esteses en loc ample pregon, com

se poden estendre les dimensions que dites' havem.

|[ Potencia object e acfu son formes primeres al Arbre

sensual, axí com en lo cavall en qui ha moltes potencies

objects e actus estants '°dejús les generals formes que dites

1. A, lo qual: B, lo qual ha.--i. B, e quant.— 3. A, en lo qual ha la

durea molea.— 4. B, segons comparació que an.— 5. B, subiectat.— 6. A,

humana.—7. B, per si metcx.— 8, A, formades. —9. B, dit.— 10. B,

estan.
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havem, e enaxí com en lo cavall qui ha potencia de escal-

far laygua freda que beu, la qual potencia està per 1 Ar-

bre elemental. E ia digestió e la transmutació qui es de

fredor en calor, se fa per la vegetativa; e en la fredor que

sent com beu laygua, se fa aquell sentir 'per la sensitiva; e

per açò es 1 escalfar actu de la clementativa, el transmutar,

de la vegetativa, el sentir, de la sensitiva; e en quant lo

cavall desira beure aygua, es laygua object elemental, e es

object* objectat per la appetitiva qui es de la vegetativa; c

en quant laygua es vista, es object de la sensitiva.

|[ Prioritat e secundioritat e tercioritat son formes pri-

meres al Arbre sensual, axí com 1 Arbre elemental qui es

primer materialment al vegetal, el vegetal 3 al sensual, d on

se segueix secundioritate tercioritat, ço es a saber, ante-

cedent e conseqüent el terç nombre de la substància, car

lo foc posa 5 primerament coses primeres per ço que sien

vegetades; e açò fan los rams del Arbre elemental en qui

son les matèries digestes, com ^ los agents naturals prodúen

les substàncies vegetades. E la vegetativa, de la disposició ^

primera sà als hàbits secundaris, en quant^la sensitiva en

los seus rams prodúu los terz nombres 9 per la conseqüència

dels rams de la vegetativa. E en aquest pas es significat 1 ar-

gument qui es de dues màximes e duna conclusió, ixent la

segona màxima de la primera e la conclusió damdues, '"a

significança de les coses reals, ixent lo conseqüent del an-

tecedent el terç nombre damdós, axí com lo cavall e la

grua el peix e lome.

"

|[ Creximent e minvameni son formes generals al Ar-

bre sensual, axí com en lo leó en qui es creximent per 1 Ar-

bre elemental, del qual la vegetativa '^muntiplica'^la ma-

tèria que les rayls prenen de ço que lo leó menja e beu; e la

I. B, layga freda aquell sentir [es feyt].— 2 B, P, manca aquest

mot.— 3. B, manca el vegetal.— 4. A, secundoriaritat.— 5. B, passa.

—

6. P, ut.— 7. B, e la uegetatiua disposició.— 8. B, en tant que.— 9. B,

los .iij. nombres. —10. A, damdos.— i 1. B, el home el peys: P, et homo
et piscis,— 17, B, uegetatiuitat.— 13. A, [pren],
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sensitiva aquell creximent posa en los senys. E açò fa com

la retentiva reté daçò qui vé ' e la digestiva ho digerex en

major quantitat que ço que la expulsiva ne gita en feces.

E com es la consumació, es per lo contrari, gitant la expul-

siva més per corrupció, que ço que la digestiva* posa en

generació ni que la retentiva ne reté.

|[ Disposició proprietat e proporció son formes prime-

res al Arbre sensual, axí com en lo leó en qui 1 Arbre ele-

mental ha en disposició com 1 agent natural traga la forma

del leó ab vegetació, ab la qual lo leó està en potencia en

1 Arbre elemental e aportat en actu en 1 Arbre sensual ab la

proprietat de totes tres les natures e ab la proporció qui

en elles està habituada, de la qual ha lo leó ^ proporcionats

sos membres e sos estruments.

|[ Condició e entenció son natures primeres al Arbre

sensual, axí com 1 Arbre elemental, qui es condicionat en tal

manera, que com es tocat ab 1 Arbre vegetal, influeix matè-

ria e subject en qui edifica vegetat^la vegetativa; e açò fa

lo foc per entenció que sia vestit de les formes vegetades.

E la vegetació es en tal manera condicionada, que com es

tocada ab 1 Arbre sensual, dona influencia subject a ell per

entenció que sia vestida de les formes sensades; e per açò

lo sensual sendividúa en lo leó per sa condició e entenció*

segons que 1 agent natural toca totes tres les natures, to-

cant les segons lurs condicions e segons lurs entencions per

que son.

|[ Orde e obra son començaments primers al Arbre

sensual, car per raó del orde que 1 Arbre elemental ha en sí

metex, segons ses rayls el tronc e les altres sues parts, es

dispost a ésser obrat del vegetat e sensat ab ordinació de

la vegetació e de la sua obra, e ab ordinació de la sensiti-

va e de la sua obra. E açò apar en lo leó en qui ha orde e

obra natural segons les natures de tots tres los arbres.

I. B, qui u« de fores.— 2. B, digístio.

—

3. B, lo leo a.—4. A, uege-

tant.— 5. B, o en condició.
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|[ Influencia refluencia son coses primeres al Arbre

sensual; e per açò en lo leó estan influencia refluencia se-

gons los tres arbres, axí com 1 elemental qui influex a sos

començaments la fi per que es, els començaments refluexen

aquella fi a la fi de la vegetació, la qual reflueix als comen-

çaments del sensual ço que pren del elemental e sos' co-

mençaments metexs;* el sensual reeb aquella influencia a la

fi de la qual reflueix sos començaments metexs. E per açò

estí lo leó product de la influencia refluencia natural dels

tres arbres.

|[ Producció neximent e eximení"^ son natures primeres

al* Arbre sensual, axí com en lo elemental,* en qui es pro-

duct lo tronc de les rayls, e les branques del tronc, les

quals nexen del tronc e ixen en sí metexes, car en lur me-

tcxa espècia nexen; e com la vegetació per 1 agent natural

toca la producció neximent e eximent del elemental, pro-

dúu delí elementat^qui neix e ix en vegetat. E açò meteix

fn lo sensual, ço es la natura sensitiva, qui prodúu en sa es-

pècia metexa leó elementat e vegetat; 7 e car ix c neix en la

sensitiva, roman sensat e delia vestit.

|[ Separahilital e inseparabilitat son formes primeres al

Arbre sensual, axí com en lo leó en qui ha calor* natural la

qual no lexa son propri subject, ço es lo foc, car delí nos

pot partir, ni la vegetació no lexa les sues branques, car si

les lexava, no seria ço que es, niïs senys particulars nos

partexen del seu comú, «axí com parts qui nos poden de-

partir de lur tot. E com en lo leó se departexen aques-

tes coses les unes de les altres, ço es saber, la elementa-

tiva vegetativa '"sensitiva qui s departexen, adones esdevé

aquell "en privació per raó del departiment de totes tres

1. B, e assos.— i, P, et sua principia simililer.— 3. B, naximent e ixi-

ment 'passim).—4. A, del.— 5. A, axi com lo elemental.— 6. B, e del

elemental product del elementat. — 7. P, in saumel specie teonem vegeta-

tum et sensatum.— 8. B, color.—9. B, nos departexen del seu comú: P,

a sensu communi non discedunt,— to. B, manca aquest mot,

—

11. B,

aquell leo.
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les natures. En aquest pas es signíBcat com los simples ro-

manen en lurs' propris nombres en los composts.

H Possibilitat c impossibilitat son coses primeres al Ar-

bre sensual, axí com en 1 Arbre elemental en qui es pos-

síbol*cosa ques segucsca del elementat, e en lo vegetal en

qui es possíbol cosa ques seguesca del vegetat, e en lo sen-

sual en qui es possíbol cosa ques seguesca del sensat. E
aquestes possibilitats son per ço car en cascú dels arbres

san cascú 3 de lurs començaments a la fi per que son; c per

açò pot ésser lo leó de tots tres los arbres, e es impossí-

bol que no pusca ésser segons cors natural, e es encara im-

possíbol que I leó pusca ésser del Arbre elemental, si en sa

leonitat si perdien los començaments simples del Arbre

elemental; e açò meteix del vegetal.

|[ Semblança e dessemblança son natures primeres al

Arbre sensual, axí com en lo leó en quis posa semblança

daere de foc, de terra e daygua, en quant les branques

del Arbre elemental posen* en lurs rams lurs semblances,

les quals lo leó ateny veent e tocant, c de les quals es se-

gons la natura elemental. E la vegetativa hi posa la sua sem-

blança e encara la sua essència, en quant lo leó vegeta les

viandes que pren, e ha appetit e estinct natural a pendre

aquelles per ço que delies viva. E la sensitiva atretal, qui

en lo leó posa sa semblança en quant li fa sentir calor e fre-

dor e sabor, e li^fa veer les coses visibles. Posen encara

los arbres en lo leó lurs dessemblances per corrupció, axí

com lo leó qui com ha lo gustar malalte,^li semblen les

viandes amares, les quals sots forma de leonitat natural-

ment han dolça sabor. E açò metex es de les dessemblan-

ces ^ qui son de les espècies, axí com lo peix el cavall qui

no han semblants figures; e enaxí de les altres coses sem-

blants a aquestes.

|[ !Natura corporalitat e transmutació son natures pri-

1. B, en los.—a. B, possibil.— 3. B, son cascuns.— 4. A, se posseït.

—5. B, e si (?) li.— 6. A, malaltes: B, malaute.—7, B, semblanses.
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meres al Arbre sensual, axí com en lo leó en qui tots tres

los arbres posen lurs natures, axí com lo foc qui hi posa na-

tura d escalfar e la vegetativa natura de assaborar ' e la sen-

sitiva natura de veer; e encara lo foc c los altres elements,

qui posen en lo leó natura de cors en quant hi posen lonc

ample e pregon, e figures de cercle quadrangle e triangle;

e la vegetativa e la sensitiva qui hi posen corporalitat en

quant son parts corporals e substancials. Posen encara en

lo leó transmutació de les formes qui son en potencia c

en disposició* com sien transmudades en actu, axí com un

leó d altre, e en axí com lo moltó quel leó menuga transmu-

tada la matèria' de la carn del moltó en matèria de carn

de leó.

|[ Lugor e ombra son coses primeres al Arbre sensual,

axí com en lo leó en qui lo foc posa lugor qui li es estru-

ment a veer,e la terra e laygua qui hi posen ombra, per

la qual ha lo pel «del leó color confusa. E la digestiva fa

aquella lugor en los ulls digerents les coses qui aporten

claretat, e digereix la ombra digerent les coses de qui la

ombra vé; e la sensitiva hi posa lugor en quant la pren en

sa empremsió e en sa espècia metexa la fa néxer e estar,

axí com la lugor del foc qui es en los ulls del leó e es part

delís, qui es en axí sensada com vegetada; e açò metex de

la ombra. E en aquest pas pot hom conèxer com en absèn-

cia del sol o del lum del foc està lo leó en ombra axí con^

tengut, com lo vi en 1 ampolla; e per açò fa lo leó ombra,

segons aquelles parts on noi toca lo sol o el lum.

|[ Linya^ c punt e superfícies son coses primeres al Ar-

bre sensual, axí com en lo leó, 7 en qui 1 Arbre elemental po-

sa punts e linyes e superfícies qui son de la sua essència e

natura; els punts son axí com les sues rayls, e son les linyes

lo lonc e ample e pregon, e les ^branques del arbre es la

I. B, de sabor.— 2. A, B, indisposició (pastim in per en).— 3. B, n9-

tura.—4. A, manca a veer. — ^. P, petits.—6. B, Uyna,—7. A, axi com
lo leo.—8. B, e de les.
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superfícies de la amplea e de la participació de les linyes ' e

de la contiguació daquelles; els punts que la vegetativa

posa en lo leó son les sues rayls, e les linyes son les sues

branques, e la superfícies es axí com la sabor qui es super-

fícies csta«t en lo mig del tactiu qui la assabora e de la ma-

tèria saborabla.^E açò metex de la sensitiva qui posa en la

sabor lo sentiment, els ulls qui atenyen la superfícies els

seus punts sensuats en sentir en veer e oir, e les linyes scn-

sades, en axí com 3 les sues branques.

|[ Drecera z figura son començaments primers al Ar-

bre sensual, axí com en lo leó en qui 1 Arbre elemental po-

sa .vj. dreceres en quant lo leó es en ell contengut, les quals

se poden girar segons quel leó se gira en dextra part o si-

nistra. •Posa encara en aquell fígura circular triangular e

quadrangular, segons que en ell apar^e segons ço que de

fígura dit havem en lo seu tractat. E la vegetativa posa en

lo leó dreceres, car les coses que digereix de la vianda quel

leó menuga, la expulsiva les gita a enjús en feces, e la di-

gestiva a ensús e en totes parts, en quant ne dona al cer-

vell e a la coa, e al braç dextre e sinistre, e ais peus e 1 es-

quena, ço es lalt el baix;^e posa en ell fígura digesta en

espècia de leó qui en la sement fo crua e confusa. E la sen-

sitiva posa les dreceres en los .vj. senys sensades, e la fi-

gura del leó en les extremitats daquelles e en la superfí-

cies sensada.

j[ Masculinitat z, feminitat son coses primeres al Ar-

bre sensual, axí com 1 Arbre elemental qui posa en lo leó

masculinitat per raó de la natura que ha en bonifícativitat

e magnifícativitat, ignifícativitat e aerifícativitat, ^e en axí de

les sues altres formes masculines; e posaren ell feminitat

per raó de la natura bonificabilitat magnifícabilitat'ignifíca-

I. B, lynes (passim) i lyna.— 2. B, saboribla. — 3. P, sicut sunf.—4. A,

se poden gitar segons quel leo gita....: B, se poden girar (?) en dextra

part segons quel leo se gira o sinistra. —5, A, en ella apar.—6. B, e a

\cs<\uímí.... P, ad dorsum altum et infimum.— 7. A, eufïcatiuitat.—8. A,

hi posa.—9. P, bonificabilitatií magnificabititatis...
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bilitat, e cnaxí de Ics altres matèries femenines sues; e per

raó d açò son en la espècia de leonitat leó e leona. E la ve-

getativa qui posa en ells les sues natures masculines e femi-

nines, ço es vcgetativitat e vegetabilitat; e açò metex de It

sensitiva qui en ells posa natures masculines e feminines,

axí com sensitivitat e sensibilitat; e per açò es lo leó en la

leona agent natural en elementant per elementar c en ve-

gctant per vegetar e en sensant ' per sensar.

|[ Membrosítaí ^ estrutnentalitat^ son natures primeres

en 1 Arbre sensual, axí com en lo leó en qui la elementativa

potencia posa membres e estruments segons que es signi-

ficat en los rams e en les flors del seu arbre: posa y' mem-
bres en ço quey posa cor e fetge, cap e braçcs; posa y
estruments en quant hi posa mans e peus e ulls e elemen-

tar; e la vegetativa posa en ell membres segons generació

corrupció privació e renovació de les formes velles c no-

ves, e posay estruments en quant hi posa humit nutrimen-

tal del qual usen les formes en assaborir e degerir en les

altres; e la sensitiva hi posa membres, axí com visitiu vi-

sible c vcer qui son membres e rams de visus, e posay es-

truments, axí com lo veer qui es la flor, qui no es de la es-

sència del vist ni del visitiu, e en axí dels altres.

|[ T^odriment e impremsió son coses primeres al Ar-

bre sensual, axí com en lo leó en qui la elementativa po-

tencia posa nodriment segons la natura que ha de nodrir,

axí com bonea e granea qui nodrexen bon e gran durar,

e lo foc qui nodrex la sua calor en laer e en la terra escal-

fant; e posay impremsions de la sua espècia en ço quel

leó es dels quatre elements, e-^rayls tronc branques rams

fulles flors e fruyts, segons que en 1 Arbre sensual es sig-

nificat. E la vegetativa posa en lo leó nodriment en quant

li dona potencia nutritiva ab la qual nodreix sí meteix de

les viandes que pren, e posa en ell la sua impremsió en

I. B, e uegetant... e sensant.— 2. B, estrumentabilitat.— 3. A, pos-

9en (patsim): B, manca fins a bracet.— 4. e posay (?): P, el babet.
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quant li dona appetiment e les altres branques; e açò metex

dels seus rams e de Ics altres parts del Arbre vegetal. E
la potencia sensitiva posa en lo leó nodriment en quant hi

nodreix' veer gustar e tocar, e les altres; encara, hi posa la

sua impremsió, en quant hi posa visibilitat qui es emprem-

si6 de visitivitat, *c veer que es imprennta damdues les po-

tencies; e enaxí de les altres parts de la sensitiva.

f[ "Empeltació e perseitat^ son coses primeres al Arbre

sensual, estants empeltació e perseitat natura dels .iij. ar-

bres, axí com en lo leó la elementativa hi posa empeltació,

segons la natura que conté en sí de empeltar, axí com lo

foc qui en la sua calor empelta lacr, -de la qual empeltació

ix^humiditat calda; e posa en lo leó perseitat quant lo fa

per sí ésser elementat e una substància per sí estant, e en-

cara, quel fa per sí meteix elementat"^ en quant li fa en-

genrar e elementar altre leó. E la vegetativa posa en lo leó

la natura que ha de empeltar, empeltant en la matèria de

la carn que menuga, la matèria de la sua espècia 'qui es

leonina; e posay perseitat en quant lo leó per sí meteix

es vegetant, vegetant les viandes que pren en sa espècia

en la qual nexen e ixen.^E la sensitiva hi posa la sua em-

peltació en quant empelta sentir en Ics branques del leó e

en les sues altres parts; e posay perseitat en quant lo fa

per sí meteix sensat e li fa sensar altre leó per via de ge-

neració.

|[ Individuilat e atracció son natures primeres al Ar-

bre sensual, e son natures de tots tres los arbres, les

quals se posen naturalment en lo leó, axí com la individui-

tat del Arbre elemental, d on se segueix substància ele-

mentada individuada, ixent un leó d altre de les branques

e dels rams del Arbre elemental en espècia leonina; lo

I. B, en quant nodreys.— 2. A, vissíuitat: B, uisjtatjuitat: P, visiti-

uitafís.— 5. A, empasseitat.—4. A, axi com la sua calor qui empelta

laer: B, axi com [lo foch qui en] la sua calor qui empelta laer.—5 A,

c: B, ys. —6. B, eleys elementat: P, etemenlanlem.— 7. B, empeltant e la

matèria de la sua espècia.— 8. A, neix e hixen.
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qual leó posa atracció qui es de les atraccions del Arbre

elemental, axí com de la atracció que I foc ha en traer a

sí' la secor de la terra, e laer la calor del foc; per la qua
'

atracció lo leó atrau a sí*la matèria de les viandes que

pren, havent natura atractiva per los elements. E la vege-

tativa hi posa individuitat en quant ha la digestiva natura

de individuar una part daltra, e la expulsiva atretal. Posa

encara la vegetativa atracció en lo leó, en quant atrau a sa

espècia les viandes que pren; e la sensitiva atretal, posa

en lo leó, en quant de la sua sensitivitat e sensibilitat ge-

neral talla e individúa sensitivitat e sensibilitat, la qual pro-

duex en lo leó que engenra. Encara posa en lo leó atrac-

ció de sensitivitat e sensibilitat, d on ix sentir estès en veer

gustar oir odorar e les altres.

^ ^Necessitat e contingència son començaments primers

al Arbre sensual, segons que es significat en ço que en lur

tractat havem dit, axí com en lo leó en qui 1 Arbre ele-

mental posa les sues necessitats, car si es tronc, cove que »

sien rayls, e si es ^accident, cove que sia substància; e per

açò ha lo leó tronc de necessitat; e car ha en sí calor, co-

ve que haja en sí de necessitat substància de foc. Encara,

es al leó necessària cosa menjar per raó de les contraries

qualitats qui son les sues parts. Posa encara la potencia

elemental contingència en lo leó, segons la contingència

desús; e per açò lo leó a càs pot néxer contret, e atrobar

alcuna bèstia la qual no ha entenció en atrobar, axí com

la serp e lome. E en lo leó la vegetativa posa necessitats,

car si en ell es vegetar, es li necessària cosa menjar; e po-

say contingència, segons la contingència desús que dita

havem en lo seu tractat. E la sensitiva posa en lo leó ne-

cessàries coses, axí com si es veer, cove s que haja visitiu

visible; e encara hi posa contingència en privació de veer

per raó de cecitat,* contra la qual pequen la elementativa e

I. A, ha atraer en si: B, a en trar a si.— 2. A, en si.— 3. A, ha.

—

4. B, en priuacio de cessitat.
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la vegetativa en 1 orgue de veer. E en aquest pas es signi-

ficat com la sensitiva es pus noble potencia que la elemen-

tativa ni la vegetativa, axí com lo foc qui tota hora crema-

ria si havia lenya.

|[ Perfecció e imperfecció son coses primeres al Arbre

sensual, al qual son primeres per les tres natures dels ar-

bres, axí com en lo leó la elementativa qui en ell posa cors

complit com ha edad sua, 'e açò fan del compliment que

la elementativa ha en lo tronc general sots espècia de cor-

poralitat; e posa imperfecció en lo leó en quant hi posa

elementació en potencia, en quant pot elementar altre leó

engcnrant, lo qual leó qui està en potencia, no es complit.

E la vegetativa posa en lo leó perfecció en quant hi posa

les sues branques, e posay defalliment en quant lo leó nos

pot sostener sens menjar e beure, per ço car ha en ell vc-

getar e consumació de les sues parts per corrupció; e la

sensitiva posa en ell perfecció en veent^e en oent, c defa-

lliment accidentalment com li dona aflicció per lo sentiment

que ha de calor e de fredor e de fam e de set.

|[ Vida e color son coses primeres al Arbre sensual,

axí com en lo leó qui es viu per vida e ha color per color,

3

e açò segons la natura dels tres arbres. Es viu per 1 Ar-

bre elemental en quant viu de viandes elementades; e ha

color per les colors del iiij. elements generals a la sua co-

lor. Es viu per la vegetativa qui vegeta les coses que me-

nuga*transmudant aquelles en espècia de leó; e ha color per

la vegetativa í qui digereix les colors generals en especial

color: car enaxí com transmuda layguaquel leó beu en sanc,

enaxí^transmuda la color del aygua en color de leó, axí

com en los homens qui com menuguen viandes trop caldes,

la vegetativa vegeta en ells color groga en los ulls e en la

cara. Ela sensitiva posa en lo leó vida per la qual sent ca-

1. B, com aia edat: P, cum suam habet etatem.— 2. B, e en ueent.

—

^. P, et est coloratus per colarem.— 4. B, qui menuguen.— 5. B, per ue-

getatiua. 6. B, e en axi.
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lor e fam c set; e posa en ell color de sanc, e li dona vir-

tut com pusca la color veer.

|[ Sò odor e sahor son natures primeres al Arbre sen-

sual, les quals natures son per los tres arbres generals, ' axí

com la elemental natura qui posa en lo leó orelles* qui son

cstruments a oir, e posa y nas qui es estrument a odorar,

e posay carcanyell qui es estrument a gustar. 3 E la vege-

tativa posa en lo leó natura de oir, en quant digerex lo

sò a audibilitat*per natures caldes e seques qui reten més

de sò que aquelles qui son daltres complexions; c açò

apar en lo trò qui es de vapors caldes c seques; e en-

cara, que per la retentiva qui es una branca de la vegetati-

va, es aquell sò retengut en les orelles. Posa encara odo-

rabilitat, en quant digerex les odors a odorativitat:«car axí

com digerex laygua en sanc, axí ^digerex les odors en odo-

rabilitat. E açò meteix fa la vegetativa en lo gustar, la qual

digerex gustabilitat en ço que la posa en disposició de

gustar, en axí 7 com natura qui posa en lo ferre disposició

de clau; el gustar posa en potencia la vegetativa e la sen-

sitiva, la qual sensitiva 1 aporta en actu en lo leó en quant

li dona natura gustativa. 'Encara, que la sensitiva posa en

lo leó odorar e oir en quant li dona potencia auditiva e

odorativa. E en aquest pas pot hom conèxer com la vege-

tativa dispòn los objects de fores ab la elementativa, als ob-

jects dedins qui son de la natura de la sensitiva, en los

quals los pren la sensitiva.

f[ Taclu e effalus son formes naturals c primeres al

Arbre sensual, axí com al leó qui ha tocament per 1 Arbre

elemental en quant hi posa quantitats discretes sots forma

molla o dura en tocar; e posay effatus en quant la lengua

I. A, los tres generals— 2. A, qui possa orelles.— 3. A, B, falt»

aquest últim membre qui es traduït de P, i es evident que la seva man-
ca es deguda a un salt del copista d'un m s. anterior, car en ambdós A
i B, la lliçó es: e posay) nas qui es estrument a gustar.— 4. A, la sia au-

dibilitat.— 5. B, odorabilitat.— 6. A, axi com,— 7. B, e axi.—8. B, guas-

tatiua.
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qui es ekmentada, la qual es estrument e orga ' a effar. E
la vegetativa posa en lo tocar sabor digerida e posada en

disposició e en potencia com se pusca sentir; e posa effar

en disposició 'e en potencia com se pusca oir. E la sensiti-

va posa en lo tocar sentir, axí com lo leó qui com toca

laygua freda ab la lengua, sent fredor, e com crida sent la

sua vou; e encara que sent la vou dels altres ab la sua po-

tencia auditiva qui es una branca del seny.

|[ Vigilació e dormiment^ son potencies primeres al

Arbre sensual segons les natures dels tres arbres, car la

natura elemental posa en lo leó vigilació en quant lo fa

famejar, e les sues necessitats a la ymaginació ymaginar

per trop calor o fredor, humiditat o sccor. E posa en

lo dormir natura de reposar en quant cessa lo contrast

de les humors qui exciten lo leó a vellar, lo qual contrast

lo leó no pot sofferre; e per açò natura dona li repòs zn

durment, lo qual dormir, la elemental natura fa lo leó som-

niar en quant fa estar la sua ymaginació enfre vetlar e dor-

mir per raó de les impremsions qui san a totes parts, ço

es a vetlar e a dormir; e per açò los homens qui son de

complecció calda e seca, somnien colors grogues e seques,

e batalles; e car la ànima requer membrar entendre amar,

e lo foc requer escalfar e dessecar, parlen en durment de

les coses qui son de natura calda e seca, e de batalles. La

vegetativa posa en vetlar sa natura en quant prepara al leó

sabor de menjar, e posa en lo leó sa natura de dormir en

quant lo fa dormir per ço que mills pusca digerir les vian-

des, les quals tan bé no pot digerir en vetlant; car les for-

mes sensitives la empatxen en quant san-^a lurs objects sen-

sibles; ^e posa sa natura en lo somniar, en quant li digerex

Ics espècies fantàstiques^ que la ymaginació pren ab ajuda

1. B, orgue.— 2. A, e possa e au (e an ?) en disposició: B, e posa
efan en dispoycio (passim): P, el affari ponit...— 3. P, afig: el somnium.—
4. B, son (passim).— 5. A, sobgets [sensibles].— 6. A, fantastigues (pas-

sim).
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dels senys, les quals estan enfre vetlar e dorniir. ' E la sen-

sitiva posa en lo vetlar sa natura en quant fa al senys usar

de sentir; e posa en lo dormir natura de reposar en quant

les potencies ujades de sentir, en durment han repòs; e

posa en lo somniar espècies de sentir confuses qui estan

cnfre* vetlar e dormir.

|[ Goig e iVíT^son formes primeres al Arbre sensual

segons les tres natures dels arbres generals, axí com en lo

leó en qui natura elemental es raó al seu plaer, lo qual ha

per gran forsa ab la qual ha poder e venç les altres bès-

ties; e posa en ell disposició dirà per fret e per calor, per

fam-^e per set e per malaltia, E la vegetativa posa, segons

sa natura, plaer en lo leó en quant digerex les viandes que

pren, en tal manera quel fa estar sà, e encara li aministra

plaer per sabor; e tocar la leona posa en ell ira per la con-

traria manera del plaer. E posa en ell la sensitiva plaer <

per veer e per sentir les bones sabors; e posa en ell ira en

quant li fa sentir coses contraries a viure, axí com fam c

set e dolor.

|[ Sanitat c malaltia son formes primeres al Arbre

sensual, axí com lo leó qui per sanitat es sà e per malaltia

es malaute. E aquestes impremsions son per les natures

dels arbres, axí com la elementativa qui per atemprades

compleccions es raó en lo leó a sanitat, e per destempra-

des a malaltia. E la digestiva es raó al leó a sanitat com

digerex les viandes segons ques cove; c com pecca en la

sua obra aministra ^malaltia en lo leó. E la sensitiva aminis-

tra sanitat per sentir plaer en menjar e en beure, car sabor

sentida vivificaria natura, e açò meteix del plaer quel leó

ha en veer les coses qui li placn; e per lo contrari, la sen-

sitiva aministra malautía en lo leó.

I. B, que la ymaginacio ab aiuda dels sens les quals estan enfre)

vellar (usual) o dormir.— i. B, comfuses enfre.— 3. A, gaug (usuat) c

ira: B, gaug e tristicia (usuaU).— ^. B, per ca't e per fam.— 5. A, e pos-

sa en ell la sensitiua en el plaer: B, e posa en ell la sencitiua en ell

plaer. - 6. A, a ministrar. — 7. A, viu fíque.
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|[ Indústria es forma general a les indústries dels ani-

mals, la qual indústria es sustentada en les generals poten-

cies, ço es elementativa vegetativa e sensitiva, axí com lo

leó qui ha indústria a caçar segons la elementativa, la qual

SC pren desús en lestinct natural del foc c appetit, qui

ha manera en escalfar laygua escalfant' laer, lo qual escal-

fa per ço que en la humiditat escalfada, la qual laer dona

a laygua, pas lo foc [a] escalfar laygua e mortificar aquella.

Encara ha manera lo foc en escalfar laer influent en ell

calor dessecada ab la qual se mortifica la humiditat en

laygua humefacta,* per ço que laygua no reeba benefici

del aer. En semblant manera la vegetativa es raó al leó de

indústria segons la sua manera general, la qual ha 3 en les

sues branques, axí com lo leó qui ha manera de estar en los

locs calts quant fa fret, e en los locs frets quant fa calor, en

la qual manera la digestiva pot mills obrar segons sa natura.

Açò metex fa segons la natura de la sensitiva qui li ami-

nistra los locs frets com ha calor els calts com ha fredor;

e encara, quel fa invisible de nits a les bèsties, per ço car

quant lo veen han paor delí; e per açò caça més lo leó de

nit que de dia.

|[ Substància essència e ens son formes generals e pri-

meres al Arbre sensual, axí com lo leó 'en qui la subs-

tància elemental e general posa substància especial e indi-

viduada^e de les quatre masses derivada, la essència del

qual leó es leonitat qui es de la natura elemental en quant

ço que en lo leó se pot veer e tocar; e açò metex es de la

sua entitat elementada. E açò metex fa la vegetativa, qui

vegetant conserva la substància^ del leó, c la sensitiva atrc-

tal, qui sintent la conserva e la engendra ab 1 agent natural.

E la leonitat qui es la essència del leó, es per vegetació e

,
per sentiment, car sens vegetar e sentir la essència no po-

I. B, a escalfar laygua e zscalfan.— 2. P, no tradueix aquest mot.

—

3. B, es.—4. B, en lo leo.—5. B, en qui la substància [elemental gene-
ral pausa la substància] especial indiuiduada.^—6, P, conzervat speciem.
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ría estar sobre la substància, la qual està dejús la essència

per vegetar e sentir qui son de la entitat de la substància

de la essència. E en aquest pas pot hom conèxer com la

substància es en los particulars dejús la essència e obra

delia, enaxí com bo dejús bontat;' e encara pot hom conè-

xer com la essència e la 'substància estan dejús entitat.

En aquesta conexença ha molta de filosofia, e encara ço

que dit havem de les .C. * formes applicades al endividuat

del Arbre sensual, lo qual applicament^es subject general

en quis dona doctrina daver art e manera a appiicar les

.C. formes a encercar veritat de les coses secretes que

desira saber, següent la manera que havem tenguda en

cercar los secrets e les natures de les .C. formes, e 1 endi-

viduat elementat vegetat e sensat ab les natures elementals

vegetals e sensuals.

1. B, bonitat.— a. A, de la.

* A, manca una fulla: trella( del B
3. B, amplicament.
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Del Arbre ymaginal

QUEST ^rí>re es de semblances e de imprem-

sions; e es departit en .vij. parts, ço es a sa-

ber, en rayls tronc branques rams fulles flors

S e fruyts. E es de semblances del Arbre ele-

mental vegetal e sensual; car en quant es general, en ells

es empeltat e ab ells mesclat, enaxí com lo vegetal en lo

elemental el sensual en lo vegetal. E les semblances de que

es, son masculines e femenines: son masculines per lo bo-

niíïcatiu magnificatiu e les altres formes; es de semblances

femenines per lo bonificable magnificable e les altres ma-

tèries; e per açò conten en sí ymaginatiu e ymaginable e

ymaginar qui es semblança de bonificar de magnificar e

dels altres actus; e 1 ymaginatiu es semblança del bonifica-

tiu el magnificatiu, ' e 1 ymaginable, del bonificable el mag-

nificable. *

2. Aquest Arbre es de ymaginació qui es creatura^

molt necessària als animals, car sens ella no poríen viure

nis poríen haver als objects sensibles, axí com lo )eó qui

no poría tornar a la font sens ymaginar, ni laucell a son

niu, niïs homens a la casa, ni ans que la casa faessen no la

sabrien fer, ni sens ymaginació no sabrien fer clauell go-

1. P, afig: et ceterorum. -2. P, afig: el sic de aliis. — 3. B, qui es en

natura a la (aliter 1) creatura: P, que est creatura.
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nella ni nau, ni haurien hàbits de scíencies, ni encara les

altres coses qui son necessàries a viure, ni haurien memò-

ria de les coses passades.

3. Aquest Arbre nos pot veer ni tocar; e en quant

ymaginabilitat, es en los corses no animats, e en quant

ymaginativitat e ymaginable e ymaginar, en los animats. E
es en los no animats corses, axí com en lo foc e laer quis

semblen en calor, 'e axí com lo mirall qui pren la ombra

ela figura de la planta, quis semblen* per diafanitat en

ombra; e es en los animats quis semblen en les espècies,

axí com en Pere e en Martí quis semblen en espècia

dome, el simi quils sembla en figura, 3e enaxí de les al-

tres coses semblants a aquestes.

De les rayís del Jlrbre ymaginat

S rays del Arbre ymaginal son semblances de les

rayls reals que dites havem en 1 Arbre elemen-

tal vegetal e sensual, axí com semblança de bo-

nea de granea de duració de poder e les altres rayls; e

encara de unitat e pluralitat, e de les .C. formes que dites

havem. E les sues rayls son enaxí generals a semblances

específiques, com son les rayls reals generals a les especí-

fiques, segons que dit havem en los exemplis que navem

donats.

2. Bonea dona sa semblança a granea en quant granea

es bona per bonea, e granea dona sa semblança a bonea en

quant bonea es gran per granea. E d aquestes semblances

I. B, claror.— 2. B, falta ço que segueix fins als altres mots quis

semblen,— 3. P, falta aquest símil.—4.. B, generals espascifiques.
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reals es ymaginacíó arbre de semblances e de impremsions

qui pren les semblances de les rayls, ' axí com la cera qui

pren la semblança de les letres del sagell, el mirall les fi-

gures que li estan denant; e axí com lome qui ymagina lo

cavall que ha vist, en lo qual ymagina bontat en quant es

bo a córrer, e ymagina en ell granca per ço com là vist

gran, e car là vist bell, ymagina en ell bellea, axí com

granea qui es bellea de bonea, car bella cosa es a bonea

que sia gran. On, en axí com la potencia sensitiva ha natu-

ra e proprieíat que sent en sa espècia la sabor de la poma

que lom menuga, la qual no sent en la espècia de la poma,

mas en espècia* de la sensitiva, en axí la ymaginativa pren

c ateny les semblances reals en sí metexa, en la qual les

digereix la digestiva. En aquestes semblances que pren

la ymaginativa de bonea granea e de les altres rayls,

estan les natures dels arbres reals qui son ymaginables

per ço car participen ab ymaginació^qui en ells es estesa

generalment, axí com lo foc els altres elements qui en los

clementats fan figura e posen en aquells colors, axí com en

lo cavall elementat en qui està figura e color, la qual figu-

ra e color son bones e grans. E car de les semblances reals

devallen les fantàstiques, enaxí com accidents qui ixen de

substància, per ço la ymaginativa pren aquelles semblan-

ces reals del cavall, qui son bones c grans, e prenies ab la

sensitiva, ço es a saber, ab visu qui es estrument a aquell

preniment, la qual atenylo veent la color e la granea; e la

digestiva digereix les espècies fantàstiques en quant son

dispostes a ésser ymaginades e ab la ymaginativa son en

potencia enlosobjects ab ajuda de la sensitiva, segons que

dit havem. E enaxí totes tres les natures dels arbres reals

disponen com lurs semblances la ymaginativa prenga, les

quals aparen en la bonea granea del cavall.

I. B, deies reyals.— 2. P, in eisenlia,— 3. participa n ab la ymagina-

tiva (?): P, cum imaginativa participat.
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Del tronc del Arbre ymaginal

QUEST tronc ymaginal es tronc comú e confús de

semblances, e es ajustat de les essències e natu-

B res de les sues rayls; e en ell estan en potencia les

semblances específiques que delí traen los agents naturals

animats o no animats. Los no animats son axí com la figu-

ra de la planta de la torre ' o del cavall, qui aparen en lo

mirall o en 1 ombra que la planta fa en la terra per raó del

sol, e enaxí de les altres coses semblants a aquestes. Per

que lo tronc segons que es tocat de sa natura, respon al

tocament per que es tocat per los agents naturals; car si es

tocat per bonea, ret semblança de bonea, e si per granea,

ret semblança de granea, axí com Deus qui es just miseri-

cordiós e humil, car si es tocat ab justicia, ret justícia, e si

ab misericòrdia, ret misericòrdia, e si ab humilitat, ret hu-

militat. En semblant manera fa lo tronc a la ymaginativa;

car si ymagina bonea en espècia de cavall, retli semblança

bona de cavall, e la ymaginativa la pren en sa natura en

la qual aporta de potencia en actu, en axí* com lo foc qui

quant escalfa laygua freda, aporta la calor en actu qui es-

tava d abans en potencia. Esta semblança es en dos 'mane-

res: la una es en quant no es presa per la ymaginació, axí

com la ombra de la planta en lo mirall o en laygua o en

la terra, qui es semblança de les semblances reals elemen-

tals, sens que ella no ymagina aquella semblança, ni 1 mirall

laygua e la terra aquella no ymaginen, car no son substan-

I. P, píante terre,—2. B, e en axi.— 3. B, Esta (està ?) semblansa en

dos.
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cies animades. Emperò la ymaginabilitat participa ab elles

en lo tronc general qui es ' de natura elemental vegetal sen-

sual e ymaginal; c per açò la segona manera de la sem-

blança es per 1 agent natural animat, axí com cavall e home

qui han potencia ymaginativa qui pren 1 ombra de la plan-

ta en laygua e en la terra ymaginant aquella ombra. E en

aquest pas pot hom conèxer que ymaginabilitat es en .ij.

maneres: la una es la ymaginabilitat qui es disposta a ésser

ymaginada, axí com la ombra de la planta qui apar en lo

mirall en laygua e en la terra; 1 altra es la ymaginabilitat

qui es de la essència de la ymaginació conjuncta ab la yma-

ginativitat masculina en 1 animal, qui en la sua ymaginabili-

tat e qui ab ella, està en una substància individuada e dejús

una espècia metexa ateny la ymaginabilitat de fores, * sus-

tentada en 1 ombra de la planta qui en lo mirall e laygua

e la terra es semblança de la planta, la qual semblança pren

1 animal, axí com home qui ymagina aquella semblança de

la planta. E a aquesta ombra ret lo tronc semblança de bo-

nea en quant es bona aquella ymaginació, e gran es en ço

que gran obra si fa, e per açò ret semblança de granea. E
car les obres passades duren per la ymaginació qui les reté,

ix en del tronc semblança de duració; e açò meteix es de

poder, car gran poder està en aquell ymaginar; per que del

tronc ix gran semblança de poder. E açò meteix dels es-

tincts naturals e appetits, e de les altres semblances qui

son de les formes reals e generals qui son ymaginables,

ajudant les unes formes a les altres en ésser ymaginades

enaxí sots ymaginació lurs semblances, com en ésser bo-

nes 'sots raó de bontat, e grans sots raó de granea, e en

axí de les altres.

I. B, manca qui es.— 2. P, que cum sua imaginabilitate et in sua imU'

ginabilitale stal in una subslanlia indiuiduala et sub vna et eadem specie.

Et attingit imaginabilitalem extra ..—i. P, sicut bone sunt.
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]]]

"De les branques del Jlrbre ymaginal

ES branques de la ymaginativa' son semblances

de les branques dels altres arbres; c enaxí com

vestjgia del peu, qui es semblança del peu per

obra, enaxí les branques de la ymaginativa son imprem-

sions de les obres que fan los arbres reals naturals. E
daçò volem dar exempli com pus abreujadament podem,

per ço que mills de ymaginació puscam donar conexença,

1 . De la semblança de foc

Lo foc simple nos pot veer ni tocar, e està la sua sem-

blança en los rams, ço es a saber, en lo foc compost iqui es

la sua obra, axí com la flama qui es visibla e es compos-

ta dels .iiij. clements; mas car en ella ha més del foc que

dels altres elements, està semblança del foc e no dels al-

tres. E en aquesta semblança la ymaginació ymagina lo

foc simple, c pren la* semblança de la flama e no la flama;

e aquesta semblança ix de la ymaginabilitat de la flama qui

es visibla, la qual la ymaginació convertex*en la sua pro-

pria ymaginabilitat qui es part del animal qui la flama yma-

gina. On, enaxí 3com lo foc passa ab mijà a laygua, ço es

per laer, enaxí la ymaginativa ab una semblança pren al-

tra semblança, ço es a saber, ab la sua semblança real qui

es part del animal ymaginatiu, pren la semblança de la

flama del foc qui es semblança fantàstica, e depurada e di-

1 . P, arboris imaginalis.
* Reprèn el m s. A.
2. B, conuerteyí en si.— 3. A, o en axi.
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gesta en lo cervell, la qual ix de la ymaginabilitat real de

la flama, la qual està enfre la ymaginabilitat real del ani-

mal e la ymaginabilitat de la flama, enaxí com somniar qui

està en lo mig de vetlar c de dormir. E aquesta ymagina-

bilitat qui està enfre dos ymaginabilitats reals, es espècia

fantàstica de ymaginació, la qual no es de la sua essència,

axí com accident qui no es de la essència de la substància,

e es obra de ymaginar e estrument ab lo qual passa la

ymaginativa a ymaginar lo foc simple, ymaginant la sua

semblança qui es visibla, ço es la flama. Emperò no pot

ymaginar lo foc simple en figura, mas en qualitat, ço es en

calor o en leugeria o en color. ' E en aquest pas pot hom
conèxer en qual manera la ymaginació moltiplica les espè-

cies qui son semblances dels ents reals.

2. De la semblança de la appetiUva

/\ppETiTivA es una de les branques del Arbre vegetal; e

la sua semblança es una de les branques del Arbre yma-

ginal, axí com lo foc, de qui la sua semblança es una de

les branques del Arbre ymaginal. Es lappetitiva ens real

en 1 Arbre vegetal, e la sua semblança pren 1 animal en los

seus appetits naturals, axí com lome qui ha appetits natu-

rals a menjar, a veer, *e enaxí dels altres senys, e per açò

ha natural enclinament a ymaginar les coses appetibles, les

quals ymagina ab ymaginativitat. E car ymaginabilitat e

ymaginativitat san relativament, per açò la ymaginativa

pren, ab la semblança de la ymaginativitat, la sua semblan-

ça metexa masculina, e ab la sua semblança masculina pren

la semblança feminina del object ymaginable e appetible

sots raó de color o de sabor o de vou o de odor o de

tactu; e enaxí la ymaginació pren semblança de la poten-

cia appetitiva, c en semblant manera de la retentiva'diges-

I B. manca o en color.— z. P, qui naíuraíem habet appetitum ad co-

nteJenduin et bibendum.— 3. P, et sic imaginatio simiíitudinem accipit a po-

tentia retentiua...
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tiva c expulsiva. E en aquest pas pot hom conèxcr com la

ymaginativa pren les semblances del Arbre vegetal.

3. De la semblança de visus

JL/A semblança de visus es una branca de la ymaginativa,

en la qual son impremtes les coses visibles, axí com es la

ymaginativa del home o de la aranya,' qui per ço car ajus-

ta la casa,* com es en absència d aquella pot aquella casa

ymaginar, e 1 aranya atretal la tela que vol fer. E lymagi-

nar es 1 espècia multiplicada de la ymaginabilitat sustenta-

da en la cambra visibla, composta dels quatre elements en

que la ymaginativa general es empeltada ab la visibilitat

dels elements composts. E com la visitiva potencia ha to-

cada aquella matèria e figura de la cambra, com lome es

en absència de la cambra o cluca els ulls, la ymaginativa

trau de la visibilitat semblança qui es espècia fantàstica en'

la ymaginativa presa e impremsa; e en axí la ymaginabili-

tat roman ens real, significada per la visibilitat de la cosa,*

e la semblança de la ymaginabilitat es la obra de la yma-

ginativa qui pren aquella semblança de la ymaginabilitat

per veser en sí metexa e en la sua propria ymaginabilitat,

qui ab la ymaginabilitat de la cambra ha concordança en

espècia; e lestrument es la visibilitat ^ de la cambra ab lo

qual la ymaginativa trau la semblança de la ymaginabilitat

de la cambra, e posala en la sua ymaginabilitat propria ab

la qual es conjuncta en ^ lome qui mou la sua ymaginativa

^

a ymaginar la cambra. E en aquest pas pot hom conèxer

la natura e la manera que la ymaginativa ha en multiplicar

les espècies que trau de les ymaginabilitats ab 1 estrument

qui es veser, lo qual dit havem.

1. A, aranha l'passim).— 2. A, B, cassa.— 3. B, e en.— 4. B, cambra.

5. A, el strument e (?) la vissibilitat: B, es estrument la visibilitat.

—

6. B, ab.—7. B, manca fins a l'altra mot ymaginativa de més avall.
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4. De la semblança doir

La semblança doir es una branca del Arbre ymaginal,

axí com lome qui ou alcuna nota o alcunes paraules, les

quals paraules son oíbles a les orelles c en lacr'qui son

parts del Arbre elemental, en les quals la audibilitat es

sustentada c disposta a ésser oída, e està en potencia a és-

ser oída per 1 auditiu qui es de la essència del seny lo qual

pren laudibilitat de fores disposta en la sua audibilitat de

dins qui es de la essència del seny e part del home qui ou

les paraules. E per açò la ymaginativa qui es estesa 'per

laer e per les aurelles e per les altres parts, en axí com

forma estesa en 1 Arbre elemental, com es tocada per lyma-

ginatiu especial qui es de la sua natura, ret ymaginabilitat

especial en les paraules oídes, les quals pren lymaginatiu

en elles ab lo oir qui es estrument del qual trau la semblan-

ça de ymaginar, qui es en axí vestigia e impremsió^del oir,

com la vistigia del peu en la cenra. E en aquest pas es dada

doctrina com la ymaginativa moltiplica les espècies c les

trau de les semblances de audibilitat, ab 1 estrument qui es

doir.

5. "De la semblança de odoralus

L/A semblança de odoratus es una branca del Arbre yma-

ginal, ab la qual 1 animal ymagina les coses odorables; e

açò segons aquella manera que havem dita en la semblan-

ça de veser. La ymaginació que ha •de les coses odorables,

no ha sots figura circular quadrangular ne triangular, car

defall cors sòlidum on sia formada aquella figura de odo-

ració en quant no ha superfícies qui sia visibla als ulls, mas

que la ymaginació ymagina la figura de odoració sots cs-

1. B, son oybles en laer: P, sunt audibites in auribus et in aere. —
2. B, falta lo que segueix fins al altre mot estesa. - 3. A, vestigia e im-

premsa: B, uestida e impremsa.--4. A, la ymaginatiua que ha: P, Ima-

ginari quod est.
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pecia de poma odorable o d arbre o de rosa; c per açò pas-

sa la ymaginativa ad ymaginar lobject en que la odoració

es sustentada, e mou lymaginatiu' ad ymaginar los delits

que lodoratiu pren en aquells objects.

6. De la semblança de gustus

L^K semblança de gustus es una branca del Arbre ymagi-

nal; c es la semblança de gustus* ymaginar multiplicat de

coses gustables, ço es de les semblances d aquelles, axí com

lome qui ymagina en la poma douçor e en 1 encens'

amargor. E la douçor e 1 amargor son ents reals, e les sem-

blances que la ymaginativa ne trau son espècies fantàsti-

ques sustentades en la natura de la ymaginació qui es fc-

minina, la qual hi posa la natura de la ymaginació mascu-

lina^ab lestrument qui es lo gustar, qui pren la dolçor e la

amargor per la atracció del seny masculí qui atrau a sí la

natura del seny feminí; el feminí en quant se dispòn a la

atracció per raó dels appetits naturals, atrau a sí la natura

masculina.

7. De la semblança de. tadus

J ACTus es una branca del seny, segons que havem dit; e

es semblança sua ço que la ymaginativa ne trau en sa espè-

cia en quant ymagina les obres de tocar, axí com lome qui

toca el ferre calt o laygua freda o la fembra bella; lo qual

tocament sent lo seny en qui la ymaginativa ^ es sembrada c

empeltada, ^e la qual respon al ymaginatiu en espècia e en

natura en lymaginable qui es part del animal. E per açò

1 ymaginatiu trau la espècia fantàstica qui es ymaginar, d on

es vestit lo tocar qui es ens real, e la sua vestidura es sem-

blança fantàstica qui es obra de la ymaginació. E per açò

quant ^ lome ymagina lo tocar que ha fet a la fembra, aque-

«. A, e mou li (?) 1 imaginatiu: P, et mouet se imaginatiuum — 2. A,

manca de gustus. — j. A, lexitus (?).—4.. B, que es masculina.— 5. P, ima-

ginatio,— 6. B, emprentada.— 7. A, cant: B, car.
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lla semblança mou lo seny a aquell tocament, el seny mou

la calor natural e lestinct'a generació, e lappetit atretal,

a la conservació de la espècia humana. E açò es per ço

car lo tactus c la ymaginativa son mesclades natures e

potencies* les unes en les altres ab continua quantitat;

mas car la ymaginació es una essència el tactus es altra

essència e les espècies son distictes, estan en discreta

quantitat.

8. De la semblança deffatus

OrFATus es una branca del seny segons que havem pro-

vat, e pus longament ho havem provat en lo seu tractat

que n avem feyt; del qual effatus trau la ymaginativa la sua

semblança, axí com lo foc qui quant escalfa laygua freda,

trau la calor en actu qui era en potencia en laygua freda,

de la qual vest la fredor de laygua estant dedins aquella

calor, e la qual calor atractible es de la essència de la ca-

lor atractiva. En semblant manera la ymaginativa trauria

sua semblança deffar^en lo qual està en potencia, en quant

effar es ymaginable per raó de la concepció dedins ma-

nifesta en la vou; de la qual semblança la ymaginativa vcst

efftir en la sua ymaginabilitat propria, distincta en sub-

jcct, íe no en espècia, a la ymaginabilitat, en qui effar es

vestit^ de fantàstica semblança qui ix de la ymaginativa '^ge-

neral e qui es ens real tocada per la especial, qui es part del

ymaginatiu individuat^en espècia humana, o en espècia de

cavall, e axí de les altres. E per açò los joglars ymaginen

enans en les notes ' que conceben dedins, e les semblances

d aquelles traen en les paraules que disen en la boca ab la

lengua, o en les semblances de les paraules les quals for-

men en los cstruments, axí com en la viula o en la sim-

I. B, al cstinc— 1. B, potencies e natures.— 3. A, hi trau.- 4. B,

de effatu <passim). P, ymaginaliua Irabit suam simititudinem de affatu.—
5. B, en la sua propria ymaginabilitat distincta en lo subiect — 6. A,

vist.— 7 B. de la ymaginació: P, de imaginatione.— 8. A, B, diuiduat.

—

9. B, enans les notes.

Ajíbre de Scikncia-1-i i .
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fonia, Açó fer no poríen sens que la ymaginativa no pre-

ses semblança en sa 'espècia de effar o de les semblances

de effar.

í

Dels rams del Jlrhre ymaginal

r'ÍI^^^Jlos rams del Arbre ymaginal son semblances dels

^i^T* ""^f^s del Arbre elemental e dels rams del Arbre

íj^^r^ vegetal e dels rams del Arbre sensual. Son sem-

blances del Arbre elemental en quant son semblances com-

postes qui* signifiquen semblances simples, axí com les .iii).

masses dels elements composts qui son semblances dels

clements simples; c per açò los rams ymaginals son .iiij. sots

la espècia dels rams elementals, axí com la ymaginativa qui

ymagina la massa de la terra en que estam, e la massa de

la aygua la qual vesem en la mar e en los flums, e la massa

del aer en que som, e la massa del foc que sentin^ en vesent

e en tocant, e qui està en lo ferre e en la pera. E aques-

tes masses ymagina ab ajuda dels rams de la vegetativa e

ab ajuda dels rams de la sensitiva: ab ajuda dels rams de la

vegetativa, los quals son generació corrupció privació e

renovació, 5 axí com la generació de les espècies engenra-

des en la terra e de la terra, e los individuus elementats,*

axí com lo pomer qui neix en la terra e de la terra, c la

poma en espècia de pomer; e açò ab corrupció de les

formes velles e ab privació daquelles, e ab renovació de

les formes noves. On, per açò ymaginant la ymaginativa

les quatre formes, ymagina la terra d on ixen, e en aquella

1. B, en la.— 2. A, quey.— 3. B, manca e renovació.—4. A, en les

índiuidues elementats.
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ateny natures e proprietats elementals de les quals trau la

ymagiíiativa les semblances de les plantes.

a. Ymagina la terra ' ab ajuda de la sensitiva, ço es ab

ajuda dels seus rams qui èon sentitiu sentible e sentir en

les branques de la sensitiva en qui son rams sensitius sen-

sibles e sentir, axí com en lo seny de visus, visitiu visible

veser, e en lauditus, auditiu audible ausir. E car lo visitiu

mostra los membres del cors 'representats als membres

del seny comú, ajuda a la ymaginativa ad ymaginar les co-

ses visibles; e en axí la ymaginativa passa ad ymaginar la

terra e ateny les sues condicions e proprietats en les visi-

bilitats dels elementats qui delia ixen e diriven. E ço que

ateny 3 en los rams de la elementativa vegetativa e sensitiva,

son los seus rams propris e essencials qui son empremts*

dels altres rams damont dits, e en los rams de la yma-

ginativa impremem les lurs semblances mogudes per los

agents naturals, ço es per aquells qui ymaginen los rams

reals dels arbres damont dits.

De les fulles del Arbre ymaginal

1^^ ES fulles dei Arbre ymaginal son semblances de

,J^^^/ les fulles del Arbre elemental vegetal e sensual.

^KLjvJJa Les fulles del Arbre elemental son quantitat

qualitat els altres predicaments qui ixen de la substància

elemental en espècia de elementació; e la ymaginativa yma-
gina aquelles ab les fulles del Arbre vegetal e sensual qui

li son estruments a ymaginar les fulles del Arbre clemen-

I. P Tmaginatiua lerram imaginat. - 2. B, dels cors: P, corporum. -"

3. B, esso qucn ateny.—4. B, enprentats.
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tal; e aquells estrumcnts empremen lurs semblances en la

ymaginativa, e la ymaginativa les pren e passa les a sem-

blances ' de les fulles elementals.

1 . De la semblança de quantitat

JL^A ymaginativa pren la semblança de quantitat real, la

qual semblança es fantàstica; e pren aquella ab ajuda de

les natures dels tres arbres qui li son estrutnents a pendre

la semblança, axí com 1 Arbre elemental qui fa la figura

de la substància corporal en quant posa en aquella lonc e

ample e pregon qui son continues quantitats de la substàn-

cia, les quals nos poden veer ni tocar; e per açò lo seny

veu la figura, e la ymaginativa consira lonc e ample e pre-

gon, de qui trau quantitat en abstractu, e ço qucn trau es

la semblança de quantitat a la qual passa per ço que es

vist en color e en figura. E en semblant manera fa de la

quantitat discreta, de la qual pren semblança ab ajuda

del Arbre elemental e sensual, axí com lo elemental qui

compon los dits de la mà, ^e differencia los fa distincts en

nombre, el vis^los pren distincts en nombre,e la ymagi-

nativa los pren distincts en nombre; e per açò ^ la ymagi-

nativa multiplica nombre de .j. .ij. .iij. .iiij., e axí dels altres

discrets quis poden nombrar. E aquesta quantitat de nom-

bre no es res en sí metexa, mas que es semblança de quan-

titats reals discretes, la qual semblança es la obra ^ de la

ymaginació qui consira moltes coses. Ajuda encara la ve-

getativa a la obra de la ymaginació ab les sues rayls, axí

com la sabor del vi qui es forts quant es pur, e no forts

quant es amerat. ^E per açò la ymaginativa consira major

fortor e menor en lo vi; e per açò consira quantitat de for-

ça ab ajuda del gustar, la qual quantitat no pren sots figu-

ra circular triangular ni quadrangular, per ço car la sabor

j. B, e passa a les semblances. —2. A, man.— 3, P, visus.— 4. B,

manca en nombre,— 5. A, so (passim).—6. A, ombra.— 7. A, can ame-
rats es.
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no es visible, car no es object de vcer; e per açò no la pot

ymaginar sots 1 object de veer, mas que la ymagena en 1 ob-

ject de gustar. E en aquest pas pot hom conèxer com la

ymaginativa pren una quantitat segons un seny e altra quan-

titat sots' altre; e per açò consira una general quantitat qui

es ^semblança de la quantitat real e general qui es estesa en

los arbres e parts delís, enaxí com accident estès en subs-

tància, en lonc'ample e pregon e en redón.

1. De la semblança de qualitat

Oò està per 1 Arbre elemental, e dejús sò està paraula

qui es oíble per lo seny qui es auditus; e car paraula nos

pot veser ni gustar,* mas tan solament oir, es ymaginablc

lo seny d oir, e la sua ymaginabilitat es disposta per I Ar-

bre elemental e sensual qui son estruments a ymaginar, ab

los quals estruments la ymaginativa trau la semblança de

la paraula e posala en ymaginar, enaxí que la semblança

té un peu en la paraula en quant es la sua figura, e té 1 al-

tre peu en la ymaginació en quant es la sua obra; e enaxí

està en lo mig de la paraula e de la ymaginació, qui aque-

lla semblança trau de la paraula ab ajuda d oir e de tocar,

axí com oir qui es en mig ^ del seny qui es auditus, e tocar

qui es enfrc laer e la lengua qui toca lacr en lo qual for-

ma la vou, la qual pren loir e a la ymaginació la presen-

ta. *E ço que la ymaginació ne pren es la semblança, axí

com lo segell qui presenta ses letres a la cera, e la cera

qui pren les semblances de les letres e no les letres del

segell. E en aquest pas pot hom conèxer com les semblan-

ces ixen dels ents reals.

|[ Segons ço que dit havem de la semblança d oir, pot

hom haver conexença com la ymaginativa pren les sem-

blances de qualitat en les paraules en qui qualitat es estesa.

1, B, solts.— 2. A, una quantitat general quantitat qui es. — 3. B,

com accident en substància e lonc. .— 4. B, ni tocar — 5. B, e) mig.

—

6. B, representa.
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sots la qual son demanades quals paraules ha dites lo rey

a son pòbol, ' E aquell qui respon ymagina les paraules en

la semblaça daquelies en la qual les ha retengudes, enaxí

com la cera retén la semblança de les letres del segell. Açò

meteix fa la ymaginativa de les qualitats naturals, axí com

de calor e fredor e douçor c amargor, e de la bonea de

douçor e de la malesa d amargor; *e car aquestes formes son

axí com empremsions de letres de segell en cera, pren la

semblança la ymaginativa daquestes impremsions sots raó

de qualitat.

P
3. "De la semblança de relació

ER visus veu hom néxer 1 infant de sa marc, e per açò

consira hom marc e fill, c parc e fill; e per açò consira hom
que si es pare, que sia fill, e si es fill, que sia pare. E açò

meteix se segueix de relació qui està en eguals coses, en

axí com si es egualtat, cove que sien moltes coses; e açò

metex de concordança. E aquesta necessitat es ens real

del qual trau la ymaginació semblança de relació, enaxí

que la entitat real se convertex ab^ relació en un nombre

metex; e la ymaginativa trau la semblança de relació e

posa la en sí metexa, de la qual vest son ymaginar, enaxí

com lo vest de semblança de blancor* com ymagina coses

blanques. E en aquest pas pot hom conèxcr que relació es

una cosa segons realitat, e la sua semblança es altra cosa

segons ymaginar, axí com la letra qui es una cosa en lo

segell, c la sua semblança es altra cosa en la cera.

4. "De la semblança dacció e passió

Los ulls veen que I martell estén lo clau ab ferir, íe qucl

foc escalfa laygua, la qual aygua calda sent lo tactu, sens

i. B, es estesa. Es estesa sots la q^.al son demanades quals paraules

lo rey a dites a son poble.— 2. B, e de la ma'ea damargar.— 3 A, en.

—

4. A, com lo vest de blancor.— 5. A, vesson quel martel csten lo clau

ab ferre: B, al ferir.
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lo qual sentir no poría hom ' saber quel foc escalfàs 1 aygua.

E per açò los senys son estruments com la ymaginativa

traga les semblances dacció e passió, e pos aquelles en lo

seu ymaginar vestit daquelles semblances, la qual vestidu-

ra estén en les coses actives e passives; car ab aquella sem-

blança pren les semblances delies, axí com los ulls qui ab

lugor prenen semblança blanca e negra, vert e vermella. *E
enaxf la ymaginativa ab semblança dacció c passió, pren

semblança de la acció del martell qui estén lo clau e 1 ac-

ció del foc qui escalfa 1 aygua, e la passió del ferre de

qui es fet lo clauell e la passió del aygua escalfada per

lo foc.

5. De ta semblança de hàbilus

Lo foc vest de sa calor 1 aygua en quant 1 escalfa; e axí

I aygua pren hàbit del foc sots raó de contrarietat, e escal-

fa laer lo qual pren hàbit de foc sots raó de concordan-

ça. E a aquests 3 hàbits passa ymaginar la ymaginativa per

làbit de sciencia, lo qual* comença a ymaginar ab los hàbits

de fores, axí com gonella qui es hàbit dome engonellat qui

vest aquella, e axí del mantell; e axí meteix del hàbit de

color, axí home ^blanquejat per color. E açò metex del

gustar qui es dulcificat per dolça sabor, e enaxí dels altres

hàbits dels quals la ymaginativa pren semblança dàbit. E en

axí com 1 enteniment ab una intellectivítat entén moltes co-

ses, el ferrer ab un martell fa molts claus, ^ en axí la yma-

ginativa ab una semblança que pren dàbit, ateny moltes

semblances dàbits, axí com hàbit de mantell de gonella,

daygua e daer, de contrarietat e de concordança.' "i en

aquest pas pot hom conèxer com un enteniment es gene-

ral a entendre moltes coses.

1. B, hom no poria. - 2. B, blancha negra, uerda. uermella.— 3. B,

e aquests.— 4. \, ab lo qual.— 5. B, e ayxi home: P, sicul homo.~6. A,
el ferre ab un martell mojts claus. -7. A, concordansia (passim) i con-
cordancia.
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6. "De la semblança de silus

J lauRA natural es assituada per cercle quadrangle trian-

gle, e açò metex es de les figures artificials; e aquestes fi-

gures ateny visus, e en quant les ateny dispòn aquestes

figures a ésser ymaginades en absència del veser; car de-

mentre son vistes, no les pot la ymaginativa' ymaginar, car

visus es senyor en lo veser, enaxí com lo foc qui escalfa

laygua, es senyor en escalfar. Mas quant los ulls no vesen

les figures que han vistes, es la ymaginativa dona a ymagi-

nar aquelles, per ço car les ha habituades per veser qui li

ha il•luminada lassituació de circularitat quadrangularitat e

triangularitat; e car la ymaginativa pren la semblança de las-

situació real, ab aquella semblança quen pren, pot ymaginar

moltes assituacions reals, axf com lassituació del home de

la mà de la cambra del carrer e de la ciutat, e encara pot

assituar fantàsticament la ximera,*e compendre aquella de

semblança de bou e dome o de pex o de fembra, e la pot

fer gran o poca. E açò, car fa ' los assituaments en làbit

de situs, no sostentat en matèria real, mas en làbit d yma-

ginar, e ell vestir la semblança de situs la qual pren de si-

tus reals. E per aquesta natura los pintors han libertat a

fer les figures grans c poques, e sots semblança ^ de diver-

ses hàbits e assituacions.

7. "De la semblança de temps

Visus pren lo dia e la nit, ço es a saber, la semblança

damdós; e d aquesta semblança que pren, pren la ymagina-

tiva semblança en quant ymagina un dia e una nit, e yma-

gina lo dia ^ en un temps e la nit en altre; e enaxí pren sem-

blança de temps e de moviment, lo qual moviment, ço es

la sua semblança, es estrument a la ymaginació que hom
prenga la semblança de temps. Açò metex fa la figura de

I. B, la ymaginació.— 2. B, chimera.— 3. B, e asso fa car fa.—4. B,

del.— 5. B, semblances,—6. A, en quant ymagina lo dia.
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crcximent qui es cstrument a la ymaginació com per la

semblança de creximent ' prenga la semblança de temps,

axí com la planta qui en un temps es poca e en altre

temps es gran, el fruyt qui en un temps es vert e en altre

madur- * E car temps nos pot tocar ni veser, gustar odo-

rar ni oir, los senys mostren la semblança de temps a la

ymaginativa, axí com lo gustar qui mostra que la poma en

un temps es vert 3 e en altre madura. E per açò la ymaginati-

va qui pren aquella semblança, pren la semblança de temps,

e vestne son ymaginar habituat d aquella semblança e de-

nuda dell les semblances particulars que ha preses, en tant

que roman làbit general a ymaginar la generalitat de temps,

e d aquella generalitat devalla a ymaginar temps en parti-

culars coses, axí com lo temps del dia e lo temps de la nit,

el temps pretèrit del home qui es mort el temps present

del home qui es viu cJ temps futur del infant qui es a

néxer.

8. De la semblança de loc

JL^os ulls veen lo vi en lampolla e vesen lampolla en la

cambra e veen la cambra en ciutat e la ciutat «en laer; c

per açò representen ^a la ymaginació loc, en axí com lo mi-

rall qui representa la figura de la cosa qui li està davant;

e d aquesta representació trau la ymaginació semblança de

loc, la qual disponen los ulls. E car la semblança està en

potencia per los ulls e per la ymaginació, en axí com lo

clauell qui està en potencia en la massa del ferre per lo

ferre el ferrer el martell, en axí lo vis e la ymaginació e

lesírument, ço es 'la figura qui conten e qui es contenguda,

segons que havem dit de la ampolla e del vi, son raons ab

les quals la ymaginació pren semblança de loc ab la qual^

I. A, de acreximent.— 2, B, e en altre temps es madur. —3. B, que

en .i. temps la poma es uerda.— 4. A, e denuda de les semblances.

—

5. B, en la ciutat [e la ciotat].—6. A, representa.— 7. B, so es assaber.

— 8. B, ab lo qual.
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ymagina les coses coniogades e les coses en qui son con-

logades, axí com Jo vi en I ampolla e 1 ampolla en la cam-

bra. E car loc nos pot sentir, los ulls donen la semblança

a la ymaginació, la qual la ymaginació pren en sa espècia'

e natura, en axí com forma abstracta de ens real c en yma-

ginació sustentada e generalificada a ymaginar* molts locs

particulars, ço es lurs semblances qui son particulars de

la semblança general que la ymaginació ha presa sots raó

de loc.

VI

De les flors del Jlrhre ymaginal

^1^^ ES flors del Arbre ymaginal son semblances de

çl^^j les flors del Arbre elemental vegetal c sensual.

i&,^.i..^} Son semblances de les flors del Arbre ^elemen-

tal en quantia ymaginació ymagina les flors daquella, axí
com elementar qui es flor de elementat e estrument d aquell,

el peu qui es estrument d anar, e la mà d obrar; e d aques-

tes flors e estruments pren la ymaginació semblança ab

veser les figures on se fa la obra en elementant e anant e

obrant. <

2. Les flors del Arbre vegetal son potencia object e

actu, lo qual actu es vegetar, dels quals pren la ymaginació

semblança ab veser e gustar, en quant veu lo vis la poma
vegetada, el gustar ateny la sabor. E aquestes obres dels

senys influexen lurs semblances a la ymaginació, axí com
lo peu en larena; e la ymaginació les pren,^axí com larena

pren la vestigia del peu. E per açò la ymaginativa yma-

I. B, en espècia.— 2. A, ab ymaginar.— 3. B, semblances del arbre.

-4. d aquell (?).—5. A, del elementat e anat e obrat.— 6. B, los pren.
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gina Ics obres de la vegetativa, c ymaginant aquelles mou

les branques de la vegetativa en haver appetit ' en les coses

gustables; e la vegetativa mou les branques del Arbre ele-

mental, axí com lome qui ymagina alcuna plasent sabor, a

la qual se mou per menjar o per beure.

3. Pren la ymaginativa semblances de les flors del

Arbre sensual, axí com veer qui es flor e estrument ab la

qual la potencia visiva veu lo vist; e la semblança que yma-

ginació pren es làbit d on vest ymaginar sots raó de veser.

Açò metex fa oir, * segons que havem significat en los ac-

cidents de ymaginació.

4. Pren la ymaginativa semblança de les flors dels ar-

bres e fa una semblança general, en axí com lo lògic qui de

molts individuus consira^una espècia, e ab aquella flor ge-

neral, ymagina les flors especials segons les natures e pro-

prietats dels estruments e de les obres de les formes e de

les passions de les matèries; e per açò seguexen se ^ coses

ymaginades vestides del ymaginar qui aquelles ^ymagina.

Vil

Del fruyt de Jlrbre ymaginal

O fruyt del Arbre ymaginal es semblança del fruyt

^ del Arbre 7 elemental qui es elementat, e del ve-

getal qui es vegetat, e del sensual qui es sensat

elementat, axí com lo cavall qui es elementat vegetat,

axí com lo cavall qui es vegetat sensat, axí com lo ca-

I. A, en apetit a ueer.— 2. A, fa d oir.— 3. A, contra {?).—4. B, afig:

$0 es assaber potencia ymaginatiua.— 5. A, dels strumens e de les for-

mes e de les passions e de les matèries e per asso seguexse. - 6. B, qui

en aquelles, —7. B, es semblansa del arbre.
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vall qui es sensat; ' c per açò lo fruyt del Arbre yma-

ginal es ymaginat. E aquest fruyt es de la essència de

la ymaginació, axí com home ymaginat per natura, e en

axí com elementat vegetat e sensat, e 1 ymaginat que

pren,* axí çom lo leó o cavall
3
ymaginat per home qui no

es de la essència de la ymaginació del home en quant

discreta quantitat, mas en continua, axí com lo foc d en

Pere c del leó e de la poma qui son duna essència conti-

nua en quant un element simple, no en quant diverses

composts. E per açò la ymaginativa en son fruyt í qui es

sensat e de sa essència, ateny lo fruyt ymaginat qui es de

la essència del cavall, lo qual ateny en figura^ de ymaginar,

en axí com ateny la semblança de quantitat qualitat e dels

altres accidents, segons que navem dada doctrina en les

fulles daquest Arbre. El fruyt qui es ymaginat qui no es

de la essència del ymaginatiu, es fruyt en la fi de les

coses ymaginables^per ço que sien hàbits de sciencies

e que Is animals ne pusquen haver indústria a viure en

haver les coses qui son necessàries a viure, axí com 1 agu-

lla,* el niu del aucell, c la cambra, el ferre ab que hom

trau lo foc de la pera, e axí de les altres coses semblants

a aquestes.

Ç Dit havem del Arbre de ymaginació, lo qual es

molt útil a saber segons arts mecàniques e liberals. E aquell

qui mills ho sab, es mills dispost ad haver los hàbits de les

arts e de les sciencies, e ha hom mills delí conexença, se-

gons lo procés que havem seguit en son tractat c en lo

tractat dels altres arbres. E on hom més sajuda en ymagi-

nar ab les rayls troncs branques fulles flors fruyts, e ab les

1. P, et fructus arboris vegetatis qui est vegetatum et elemenlatum et

fruclus arboris sensuaíis qui est sensalum vegetatum et elemenlatum sicut

equus qui est elementatus vegetatus et sensatus.— 2. B, el ymaginar qui

pren: P, et imaginatum quod homo imaginando accipit per imaginationem.

— 3. A, axi com lo cauall.— 4. B, mas continua.— 5. A, frut (passim).—
6. B, a figura.

—

y. A, ymaginades.— 8. B, 1 àguila.
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.C. formes que posades havem en 1 Arbre elemental, e en

lapplicació daquelles en 1 arbre, ' moltiplica hom mills son

ymaginar a pendre les semblances veres de les coses reals

e naturals e artificials.

I. P, in arbore sensuaíi.





Del Arbre humanal

i^^^^rère humanal es quintal, ço es a saber, que

íí^VOnI
gj^ gj conté .V. natures, les quals son les qua-

tre natures dels quatre arbres 'que dits ha-

vem, les quals pertanyen a cors hunïà qui son

les sues parts, e la cinquena natura es de larma racional

conjuncta ab lo cors humà, en tant que delia e del cors se

segueix home qui ha nom en Pere o en Martí, e cnaxí

dels altres individuus qui estan dejús espècia humana.

|[ Aquest Jlrbre es departit en .vij. parts, ço es a sa-

ber, en rayls troncs branques rams fulles flors e fruyts.*

De les rayls del Jlrbre humanal

Ies rayls del Arbre humanal son dobles, ço es a

saber, bonea corporal e bonea esperitual; c dam-

dues 3 les bonees es feta «na rayl qui es bonea

composta damducs; e es la composició en quant se do-

nen lurs semblances la una a la altra. Açò metex es de

I. B, dels arbres.— 2. A, e fflors e fruts.— 3. A, damdos, i més

avall, damdoes (passim).



íy6 Ramon Lull

granea de duració de poder c de les altres rayls, e per

açò la bonea esperitual senclina a la granea de la bonea

corporal; e la granea de la bonea corporal se exalça a la

granea de la bonea esperitual. E açò naturalment, per raó

de majoritat e menoritat quis posen en la granea de bo-

nea; car majoritat es de part la bonea esperitual per ço

car es per la primera entenció e en pus nobla fi, e me-

noritat SC posa en la granea de bonea corporal qui es de

les entencions secundaries, les quals son per raó de les

primeres.

2. La bonea corporal vé a la esperitual ab les quatre

natures dels arbres que dits havem, e bonea esperitual les

pren en un nombre terç qui es cors, enaxí que de les qua-

tre son fetes una bonea de cors en una bonea natural e

substancial de ànima racional; e differencia conserva la es-

sència de cascuna de les bonees e fa les romanir en lur

nombre; e la concordança les acorda en una bonea dome
passada en terç nombre; ' e açò metex de granea e de les al-

tres rayls del arbre. E per açò quant home es tocat o ell

toca segons bonea corporal, respon la bonea racional a

aquell * tocament segons la bonea de la natura corporal, en

quant es forma e compliment daquella, axí com qui toca

un cavaller al rey, respon lo rey com universal 3 qui defèn

son particular; e com la bonea es tocada de la ànima racio-

nal per alcuna temptació bona o mala, responen les parts

dejús, enaxí com qui toca al rey, * responen los cavallers

quil deffenen a la fi per que es. Aquest ordonament està

per creació e roman en la ànima qui vé pura al cors com in-

tra ab ell en conjuncció; mas car lo cors es infect^per pec-

cat original, lo qual havem provat en lo comença de la Tau-

la general e provarem en aquest Libre, respon en contrari.

1 . B, les concorda en .i.* bonea dome posada en .iii. nombre.— 2. B,

en aquell.— 3 B, axi com qui tocaua i. caualler del (correígií) rey lo

rey [respon] axi com uniuersal. — 4. B, lo rey.— 5. B, infes.— 6. B, co-

mensament: P, comento.
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E per açò han los homens justs mèrits com constrenyen la

natura del cors ab la natura de la ànima, el fan estar a açò

per que es creat.

n

Del tronc del Jlrbre humanal

^^D O tronc del Arbre humanal es de .v. troncs, ço es

^'1 dels .iiij. troncs primers e del tronc quis pertany

S^ a 1 ànima racional, lo qual tronc es raó real con-

junct ' als troncs qui venen a ell en quant passen en un tronc

terç dome, enaxícom universal a ses parts, * lo qual ape-

llam substància humana, lo qual nom li deim per ço car es

pus comuna part que neguna de les altres parts del arbre

e car està dejús a totes 'les altres parts.

2. En aquest tronc han cascuna + de les rayls son offi-

ci, c açò metex cascú dels troncs especials dels quals ell es

compost, els quals son les sues parts grosses, e les rayls

son les sues parts menudes. On, com ell es tocat ab la una

part grossa, responen les parts d aquell; e car les parts

d aquell son mesclades ab les parts dels altres troncs, res-

ponen tots los troncs al tocament del tronc tocat. E per

açò differencia conserva en aquell tocament les parts reals,

e concordança les ajusta e les aplega a aquell tocament,

axí com si es tocada la substància del home ab sobre gran

calor, respon 1 ànima e lestinct natural de laygua a desi-

jar fredor; e per açò 1 ànima mou lo cors a la font freda,

e la ymaginativa ymagina la font e les encontrades, els

ulls vesen les carreres per que lome va, e la appetitiva desi-

1. B, racional (corretgil) coniunct: P, rationalis coniundus— 2. B,

axi com parts a son lot unJucrsal.— 3. B, deius totes.—4. B. a cascuna.

4ltMJE DK SeiBN«IA-l-ll.
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ja com hom beua aygua freda a multiplicar la fredor del

cors e a mortificar la sobre gran calor, per ço que la di-

gestiva ha ja atemprades mesures quis covenen a la calor

natural.

]]]

De les branques del Arhre humanal

fiES branques del Arbre humanal son de dues na-

tures, ço es saber, de natura corporal e de natura

^J[^^Z:J^ esperítual; e les branques qui son de natura cor-

poral ixen del tronc en quant es de natura corporal, e les

branques qui son de natura esperitual ixen del tronc humà

en quant es de natura esperitual. On, primerament direm

de les branques corporals e en après de les esperituals.

a) De les branques corporals del Arbre humanal

L^Es branques corporals son de .iiij. natures, ço es ' de na-

tura elemental vegetal sensual e ymaginal:

|[ De natura elemental, axí com los braces e les ca-

mes qui son branques del cors ^significat per 1 esquena del

home qui significa el tronc elemental qui es part del tronc

humanal. Les branques qui son de la natura vegetal son:

la appetitiva retentiva digestiva expulsiva; e les branques

qui son de la natura ^ sensual son los .vj. senys del cors; e

les branques qui son de la natura del ymaginal son .xiiij.,

ço es a saber, .iiij. qui son semblances de les branques del

Arbre elemental, e -iiij. qui son semblances del Arbre ve-

B, so es assaber. -2. B, de cors. —3. A, qui de la natura son.
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getal, e ,vj. qui son semblances del Arbre sensual. E totes

aquestes branques son branques del tronc humanal subs-

tancial que dit havem.

|[ E cascuna branca ha sa natura propria en home se-

gons ses condicions, les quals dites havem en los arbres de-

nant aquest posats. ' On, qui vol encercar los secrets e les

natures de les branques corporals ajustades en ésser humà,*

encerc aquelles en home segons que son posades en los ar-

bres denant aquest; e aquest encercament es de gran uti-

litat e està dispost en lo tractament que havem fet dels

arbres e que preposam fer d aquest. E car volem parlar

abreujadament, no volem recapitular les branques corpo-

rals dels altres arbres en aquest; car abasta que en lurs

propris arbres, delies hajam donada conexença.

b) De les branques esperituals del Jlrbre huma-

naP

L^Es branques del Arbre humanal esperitual son tres, ço

es a saber, memòria enteniment e volentat, qui son tres

potencies les quals son de la essència de la ànima racional,

enaxí com les .iiij. branques qui son de la essència del tronc

elemental, e enaxí com lo tronc qui es de les sues rayls.

On, primerament direm de memòria, e en après d enteni-

ment e de volentat.

1 . De memòria *

yVlEMORiA es branca del Arbre humanal, e es de bonea

granea duració poder saviesa volentat virtut veritat glò-

ria * differencia concordança començament mijà fi majoritat

egualtat c menoritat; e ella es posada en terç nombre, car

enaxí com home es d ànima e de cors e passa en terç nom-

1. B, passats.— 2. A, vna.— 3. B, de memòria qui es brancha del ar-

bre humanal.— 4. A, de memòria qui es branca del arbre humanal: B,

no posa rúbrica.— 5. A, B. poder uirtut [ueritat] glòria.
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bre, en tant que no es ànima ni cors, enaxí memòria no «s

bonea niïs altres començaments, jatsíaço que sia delís, dels

quals començaments usa segons natura d aquells.

|[ Es memòria bona per bonea, com sia ço que bonea

sia una de ses parts; e per açò fa obres bones les quals son

membrar les coses passades, per lo qual membrar ha hom
hàbit de sciencia qui es bo, e la privació daquell' es mala.

|[ Es memòria gran per granea, e la sua granea es

bona per bonea; e p&r açò fa obres grans qui son bones,

car gran cosa es membrar coses passades c absents al senys.

|[ Per ço car memòria es de duració, ha natura com

faça durar les coses passades en la memòria dels homens,*

axí com membrar ço que han fet los homens antics, les

quals obres duren ^ per memòria qui aquelles membra.

|[ Es memòria de poder, per raó del qual pot ésser

ço que es c pot membrar les coses passades, c pot ésser

de bonea granea saviea.

|[ Per ço car memòria participa ab saviea e ab volen-

tat qui son les altres branques, ha per la saviea estinct na-

tural a membrar e ha per la volentat appetit natural a mem-
brar; e per açò mou los estincts els appetits naturals de

les altres branques de les quals es lo cors del home, axí

com lome qui membra alcún plaer carnal, per lo qual mem-
brar se mou la elementativa a escalfar e la vegetativa a

vegetar e la sensitiva a sentir c la ymaginativa a ymagi-

nar, per ço que aquell plaer en actu pusca venir. E açò

metex es si hom membra alcún desplaer que haja reebut

per alcún home, car adones se mou a ira per 1 estinct na-

tural de la memòria e per son appetit, e mou les altres

branques, ab les quals participa, als estincts e appetits na-

turals segons lurs condicions, com pusca« ésser feta venjan-

ça. E per açò son ^ los homens irats moltes vegades, e si

son pacients, son virtuoses e aconseguexen mèrit.

I B, daquelles.— 2. B, manca fins al mot homens qui vé raés avall.

— 3. A, direm.—4. B, son fets.
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|[ Per ço car memòria es de virtut, fa obres virtuo-

ses, car gran virtut es membrar les coses passades c mem-

brar aquelles segons lurs condicions e natures.

f[ Es memòria de veritat, e per açò membra les co-

ses veres; e quant no les pot membrar, contrasta a ella la

contrarietat de la qual son les branques' de la elementati-

va vegetativa sensitiva ymaginativa, ab les quals participa;

e per açò moltes vegades cuyda hom membrar* coses veres,

e membra lo contrari daquelles.

|[ Es memòria de glòria, ço es de delectació; e per

ço ha natura en haver delectació e plaer en sa part, axí

com lo foc qui se delita en escalfar e la vegetativa en ve-

getar e la sensitiva en sentir e la ymaginativa en ymaginar.

|[ Memòria es de differencia intellectual^per raó de

la qual ha en sí differents concrets qui son de la sua es-

sència, ço es a saber, memoratiu memorable e membrar; e

pot los haver per ço car es de poder, e es bo quels haja

per ço car es de bontat, e es a ella gran cosa haver los en

sí metexa e de sa essència metexa; e per açò membra co-

ses differents, e pot aquelles membrar e es a ella bona co-

sa membrar les. E moltes coses son a qui es bo que sien

membrades, axí com lamat qui ha plaer com lamic lo re-

membra per ço car es bona cosa membrar.

^ Es memòria de concordança intel•lectual, e per ço

concorda les branques ab les quals participa en membrar

les coses que desira* membrar; les quals branques li ajuden

en quant son de concordança, e contrasten a contrarietat

qui es contra concordança de membrar. On, segons que la

memòria sajuda es concorda ab les branques ab qui parti-

cipa, es disposta a membrar.^

f[ Memòria es de començament, e per ço es comen-

çament a membrar coses membrades, en axí com los ulls

1. P, (jue est infer brancbas.— ï. A, cuyda membrar. —3. A, es dife-

rencia (?) intellectiuada.—4. B, a membrar les coses que disiia.— 5. B,

falta fins al mot membrar qui segueix més avall.
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qui son començaments a veser coses visibles. E car memò-

ria es de començament, quant comença a membrar comen-

ça en sí metexa. ço es en son memorable essencial, e en

aquell pren les memorabilitats defora qui no son de la

sua essència, e son memorables per ço car ab ella partici-

pen en lo qual es conjuncta; ' e per les semblances d aque-

lles branques ab qui participa, ateny les altres semblances

de les coses qui no son ab ella conjunctes, axí com la mare

qui membra son fill, el cavaller son cavall, lo qual fill e

cavall son membrables en quant son elementats vegetats

e sensats, per qui participen en genres e en espècies* ab lo

conjunct de la memòria qui en les semblances d aquell co-

mença a pendre les semblances dels altres a ell semblants.

|[ Memòria es de mijà,3e per ço ha en sí membrar

essencial qui està en lo mig de membrant e membrable, e

està en lo mig del enteniment e la volentat per ço que pus-

ca pendre atempradament les espècies que li comanen, e a

ells retre quant* les demanen e en ella les encerquen. E
encara, per ço car memòria es de mijà, ha natura de mem-

brar les coses ab mijà, ço es saber, ab membrar fantàstic

qui es espècia multiplicada e estrument a membrar la cosa

membrada.

|[ Es memòria de fí, ço es de causa final; e per açò

ha repòs en membrar les coses membrades per raó de les

quals memòria es creada, ço es a saber, a membrar Deu
c les obres de Deu e les sues proprietats^e dignitats. E
encara, es memòria detràs en lo coc ^ del home per ço car

es estrument a membrar les coses passades ^ els termens

d aquelles, e les espècies que 1 enteniment e la volentat en

ella han tesaurizades e guanyades, per ço quen facen^ hà-

bit de sciencia e de caritat e de les altres virtuts.

P, in corpore cum quo esl coniuncta.— 2. B, en gendre faen espècies.

— 3. A, es miga.—4. B, e a ells reten cant.— 5. B, a membrar deu e les

sues proprietats.— 6. A, en la vos: B, en lo cos: P, in occipite. —7. A,

priuades.— 8. B, tezarizades e ganyades per so que fassen.
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|[ Es memòria de majoritat per ço que sia part subs-

tancial de la ànima, car si fos part accidental, no fora dis-

posta a membrar grans coses ni a haver gran membrar,

com siaço que granea haja major concordança ab substàn-

cia que ab accident, e bonea atretal. E açò metex de bo-

nea e de volentat virtut veritat e glòria, duració e poder,

differencia c concordança, començament mijà c fi.

|[ Es memòria de egualtat, e per açò es de cguals

parts, ço es a saber, de memoratiu memorable e membrar

qui son parts de la sua essència c en les quals la sua es-

sència es sustentada; e car es de bonea, es bona la sua

egualtat; e car es de granea, es gran; e car es de duració,

dura; e car es de poder, pot ésser; e enaxí de les altres

formes.

|[ Es memòria de menoritat per ço car es creada de

no ésser e car ha en sí metexa unes parts menors que al-

tres, axí com los accidents qui no son tan grans com les

sues parts substancials, ço es a saber, bonea granea e les

altres qui son parts substancials, per raó de les quals me-

mòria es part substancial de ànima racional. E aquestes

parts menors no poríen ésser de memòria si memòria no

era de menoritat.

'

|[ Memòria no es de contrarietat, car si era de con-

trarietat seria corrumpable; mas es subjecta a contrarietat

en quant les branques dels altres arbres ab qui participa

son de contrarietat. E per açò lome fa moltes coses con-

tra memòria en movent ses parts contra ella, axí com lome

qui fa contra ses parts quant se talla la mà, o quant treba-

lla trop, o no vol menjar quant ha fam, e enaxí de les al-

tres coses semblants a aquestes.

|[ Dit havem de memòria e de ses parts, e per ço

que navem dit pot hom haver conexença de memòria c

de sa quiditat, car conexent les parts, conex hom lo tot.

I. B, de menoria si menoria no era de minoritat,
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On, cnaxí com lo cors sensat com es tocat respon ab al-

cuna de ses branques e de ses formes, enaxí memòria com

es tocada respon ab alcuna de ses parts, axí com si es to-

cada ab malea contra sa bonea, respon ab granea de sa

bontat contra malea, e si es tocada ab bonea, respon ab

granea de sa bonea en membrar coses bones, c enaxí dels

altres tocaments en qui pot ésser tocada; car» en aytantes

maneres pot respondre, com son les sues parts; c encara,

en plus accidentalment en quant es de concordança per

qui pot respondre contra contrarietat, e en quant es de

veritat, pot respondre contra falsetat, e enaxí de les altres.

K Aquest tractament de memòria es molt útil a saber

e a haver* hàbit de sciencia e manera a membrar les coses

passades, car donada es doctrina com hom sapia moure

memòria a membrar los objects desirats'a ésser mcmbrats,

los quals han semblances de les parts de les quals es me-

mòria. E segons ço que-^havem dit en les branques dels al-

tres arbres, dada es doctrina a applicar les semblances de

aquelles branques a ésser membrades, segons lurs condi-

cions e les condicions de les parts de la memòria. E aquest

tractament dit ^ de memòria, es dispost a ésser posat en la

Jírt memorativa, la qual poría ésser feta segons quens sig-

nifica aquest tractat.

2. De enteniment^

Ü^NAxf com havem dit de memòria, qui es de bonea gra-

nea e dels altres començaments, enaxí deim que enteni-

ment es delís, e passa en terç nombre enaxí com la memò-
ria. On, qui vol tractar 1 enteniment e encercar les sues

natures e secrets, tracte Is segons ' que nos havem tractada

memòria ab sos començaments.

I. B, e en axi dels altres tocaments car...— 2. B, en auer.— 3. B, de-

siderats.—4. A, e segons que. —5. B, que auem dit: P, quem dedimus,—
6. A, B, de enteniment qui es branca del arbre humanal.—7. A, e se-

crets naturals segons.
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|[ A donar mills conexença del enteniment e de les sues

natures e condicions, volem applicar les .C, formes prime-

res, que havem dites en 1 Arbre elemental, al enteniment c

ell encercar ab elles; e primerament ab unitat e pluralitat.

Q Es 1 enteniment un per unitat, enaxí com es bo per

bonea e gran per granea; e ha en sí moltes coses per plu-

ralitat, ço es saber, entellectiu entelligible e entendre. E
per ço, en quant es un ha natura a consirar les coses unes

c específiques, e car es de moltes coses ha natura a consi-

rar coses moltes.

|[ Es 1 enteniment de simples començaments, ço es

de simpla bonea e de simpla granea e les altres, e per açò

ha natura que sia part simpla de la substància e en simple

nombre endividuat, ' per raó de la qual simplicitat ateny a

consirar coses simples; c car es de molts començaments

compost, * en ço que passa de molts en ésser un nombre terç

d aquells, axí com hom qui es compost d ànima c de cors

e passa en terç nombre, ço es a saber en ésser humà, 3 per

queI enteniment per natura de composició ateny coses

compostes de molts començaments simples.

|[ Per forma de bonea de la qual bonea ha 1 enteni-

ment ^natura formal qui es bona, e açò metcx de granea; e

per açò ha en sí intellectiu qui es forma ajustada de boni-

fícatiu magnificatiu; e car es de bonea qui es material en

quant es bonifícable, e es de granea qui es bonifícab]a,^ha

natura material, la qual es intelligibilitat, a entendre? per

bonificar magnificar e les altres.

f[ Es 1 enteniment de bonea general en ço que es duna

bonea de la qual es la memòria e la volentat, e açò metex

de granea general; e per açò ha natura de considerar ge-

nerals coses. E car la bonea sua es a ell especial e propria

I. B, c indiuiduat.— 2. B, es compost. - 3. A, so es en ésser vna.

—

4. per ço (?).— 5. P, Per formam boniiatis babet inteUectus.— 6. B, e es de

bonea que es magnificable: P, et eil de magnitudine quia est magnifi-

cabitis.— 7. P, et intetUgere babet.
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c djstincta a la especial bonca de memòria e de volentat,

ha natura a consirar les coses especials; e per aquesta na-

tura considera lo lògic los genres e les espècies de les

coses naturals.

|[ Ha 1 enteniment dintre sí metex natura qui es part

del seu ésser, axí com propria intellegibilitat; e ha de fores'

la sua essència altra intellegibilitat qui no es de la sua es-

sència, axí com la intellegibilitat de la poma e del leó e de

la calor del foc; e per açò passa a considerar ab les natu-

res dedins, les natures de fores, les quals han concordança

en espècia c en genre.

|[ Es 1 enteniment de bonea qui es abstracta forma,

ces dels concrets que ha dedins la forma, ço es de bonifi-

catiu bonifícable bonificar; e per açò ha natura de consi-

derar les formes qui son en abstractu e de inclinarse als

seus concrets en entendre aquelles, e per açò pren los

hàbits de sciencies. ^

|[ Lenteniment no es de generació, car si ho era co-

venría que fos, segons cors natural, de corrupció per la

qual hauria natura de privació; mas car es conjunct ab la

substància corporal qui es engenrada del Arbre elemen-

tal vegetal sensual e ymaginal, ateny les consideracions de

generació corrupció e privació, e ha passió per la cor-

rupció c privació del conjunct en quant no pot complir ses

perfeccions en aquelles ni delies remoure lurs imperfec-

cions, les quals empatxen los seus orguens els estruments

a entendre en les coses intel•ligibles.

|[ Lenteniment participa ab les coses qui son de

grossa matèria e de subtil, axí com lo cors a ell conjunct

qui per lo foc es de sobtil matèria e per la terra de gros-

sa. E encara, ha matèria pus sobti! per vegetativa, e pus

sobtil per la sensitiva, e encara pus sobtil per la ymagina-

tiva;3€ per açò ha lenteniment accidentalment natura sob-

I. B, e deFores.—2. B, de les sciencies.— 3. B, encara ha matèria

pus sobti] per uegetatiua e pus sobtil per la ymaginatiua.
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til a entendre les coses; e quant es de gros enginy, es

ho per raó ' dels orguens e dels estruments engruxats per

grossa matèria, axí com los homens fleumàtics qui natural-

ment no han tan sobtil enginy* com los colèrics; emperò

los malencòlics son de sobtil enginy, jatsíaço que sien de

complecció freda e secca. E açò es per accident, ço es sa-

ber, per raó de la memòria qui ha major concordança ab

aquella que ab altra, per ço car es la sua natura en retenir

les espècies per raó del restrenyiment de laygua, e ésser

ample 3 per raó de la vacuitat de la terra, la qual ha per

ço que delia pusquen exir*c néxer e nodrir moltes subs-

tàncies.

|[ Lenteniment no ha natura com sia leus ni fexuc;

mas car participa ab coses leugeres e greus, accidentalment

entén en un temps pus leugerament que en altre, axí com

lome qui es dejún, en lo qual lenteniment es mills dispost

a entendre, que com lome es dinat e les viandes no son

digestes.

|[ Lo ple del enteniment es lo seu intellectiu entelli-

gible e entendre, e la fi per que es; el seu buyt es com

no sà a la fi per que es creat e com es ^contra la fi de sos

començaments, ço es contra la fi de sa bontat de sa granea

e les altres. E açò es adones^ com pus sovín consira, e ab

major deliberació, les natures dels altres arbres, que la

natura del Arbre entellectual, del qual es ' una part e una

branca.

]| Lenteniment es de parts, ço es saber, de bonea

granea e les altres; e per ço es tot sí metex, car tot enis

qui sia de parts, cove que sia tot a aquelles parts. E per

ço en quant es tot, ha natura dentendre*les totalitats; e

car es de parts ha natura d entendre les coses particulars.

I. B, ha entendre les coses [intelligibles e] quan es de gros engyn
[es] asso pzr raho.— 2. A, engenh (passim),— 3. B, e [aytant be es de sa

natura a] ésser ample.—4. A, pusca hixir.— 5. B, e car es.— 6. A, adonx.

—7. B, del qual ell es.~ 8. A, B, falta fins a l'altre mot entendre, però

en el B, hi ha l'afegitó al marge.
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|[ Lcnteniment participa ab coses intenses e exten-

ses, ço es ab intensa color del cors ab qui es conjunct, e ab

intensa bontat sustentada en sos intenses concrets; e per

açò ha natura intensa a consirar les coses intenses. E car

participa ab les coses extenses, axí com ab la extensitat'

de moltes colors sots una color de la qual es acolorat lo

cors conjunct al enteniment, e participa ab extensa bontat

extesa en granea* duració poder e les altres, ha natura en

consirar en les coses extenses, les unes en les altres.

|[ Lenteniment està en estació e moviment acciden-

talment per ço car participa ab coses qui estan en loc, ^axí

com ab cors en qui es conjunct qui està en un loc e es mo-

vable*de un loc en altre. E per açò lenteniment acciden-

talment està en loc per lo cors, c per lo moviment del cors

es movable * de un loc en altre, car en lo moviment del

cors es mogut, e per açò, movent lo cors mou sí mateix;

e en axí com es movable per lo cors localment, passa per

mijà accidentalment per lo cors, com sia ço que cors no

pot ésser mogut d un loc en altre sens que no pas per mijà.

E en aquest pas pot hom conèxer com lenteniment segons

sa natura, estant en un loc per lo cors, no passa per mijà

en entendre los objects defores, e entén aytantost aquells

qui son luny com aquells qui son prop; e per açò es signi-

ficat que com es disjunct del cors, aytantost^ es en los locs

luny com en los props, e es mogut a ells sens que no passa

per mijà, segons la sua propria natura qui no es corporal.

f[ Dur ni moll, 7 Jonc ample ni pregon, no son parts

del enteniment, car formes son quis pertanyen a substància

corporal. Mas car lenteniment es conjunct ab lo cors sub-

ject a aquelles formes, accidentalment està en aquelles

parts, c per raó de la participació que ha*ab aquelles,

I . P, cf quia participat cum entibus extensis naturam babet ad conside-

randum extenaitatem.— i. B, e extensa en granea: P, et extensa magnitu-

dine...—3. B, en lenteniment estan estació e mouiment accidental per

so com participa ab coses qui esta en loch.--4. B, moyble.— 5. A, B,

moable (passim).— 6. A, aytant. —7. B, dur moyll.— 8. B, que an.
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ateny lurs semblances sustentades en les substàncies de

fores.

|[ En lenteniment està potencia object e actu pro-

priament e appropriada: propriament, axí com lo seu pro-

prj intellectiu entelligible e entendre; appropriadament, axí

com la potencia visiva qui ab lenteniment participa, e 1 ob-

ject visible atretal; c açò metex del vcser. E per açò ateny

les intel•ligibilitats de les coses visibles e visitives e de ve-

ser, les quals ateny en son appropriat intel•ligible qui no es

de la sua essència, axí com la intelligibilitat de color o de

veser o de visitiu, ' o de leó o de poma o de ymaginar. E
aquestes intel•ligibilitats de fores, denuda de una intelligi-

bilitat fantàstica de les intelligibilitats reals abstracta, e

delia vest*son propri entendre e la sua propria intelligibi-

litat, en axí com enteniment vestit dàbit de sciencia.

f[ En lenteniment es primer per començament, 3 c per

aquest primer ateny les coses antecedents, axí com les mà-

ximes qui son antecedents de les conclusions; e ateny les

coses secundaries per ço car es de mijà, e per ço ateny

la màxima menor qui es conseqüent de la màxima ma-

jor; e ateny lo terç nombre de la substància individuada e

de moltes parts multiplicada c en nombre específic posa-

da, e açò fa per ço car es de fi qui es un de sos comença-

ments, per lo qual es posat en terç nombre ajustat de ses

parts, en lo qual nombre es una branca d aquest Arbre.

f[ En lenteniment no ha natura de creximent ni de

minvament, en quant es de substància esperltual part; mas

accidentalment creix o minva en los hàbits que pren, se-

gons guanyada bontat o granea o virtut o veritat o scien-

cia; *e açò fa per raó de les parts ab les quals participa, per

raó de les quals crexen o minven los hàbits que pren en lo

creximent e minvament d aquelles.

|[ Disposició proprietat e proporció son formes qui

I. B, e de ueser e de uisitiu.— 2. A, vestit.— 3. P, est primum prin-

cipium.— 4. B, qui pren ganyada bontat o granea o uirtut o sciencia,
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estan en I enteniment. Per la disposició es dispost a enten-

dre segons la disposició d ell e de les parts ab qui partici-

pa en conjuncció de ànima e de cors; e ha proprietat en

sí a entendre, e ha propri intellectiu e iatelligible; e car

ha propri ésser, son a son ésser apropriades propries parts,

axí com bontat estant propriament sots espècia d enteni-

ment. E açò metex de granea e de les altres parts d on ell

es ajustat; les quals parts estan en ell proporcionalment,

ab la qual proporció respon a la proporció de les parts ab

les quals es ajustat.

f[ Condició entenció orde e obra son formes qui es-

tan en 1 enteniment ab les quals respon a les parts ab qui

es ajustat; car segons sa entenció, a la intenció del cors

respon, ' e per ço condiciona lo cors a orde on pusca haver

obra a seguir la entenció per que es, ço es saber, a conè-

xer Deu e coses veres.

|[ Influencia e refluencia son formes qui estan en 1 en-

teniment, sots raó de les quals influex e refluex son enten-

dre e sa virtut, son poderosa granea e sa bontat, axí com
al cors c a ses parts ab qui es conjunct, ab qui ' influex vida

e sustentació e enformació; e ço que a ell dona, refluex a sí

meteix, 'per ço que Deus pusca entendre, e les semblants

coses en genre e en espècia, a les parts ab les quals es con-

junct.^ E per açò es lo seu entendre en moltes diverses

coses* en genres e en espècies, e com cessa la influencia c

la refluencia esdevé lome en privació e en mort o en pri-

vació ''de entendre.

|[ Producció neximent e eximent son formes per les

quals enteniment prodúu son entendre qui nex de intelli-

gible e ix en entellectivitat, axí com lom qui entén sí me-

tex ésser home o entén altra cosa. E per açò lentellectiu

1. B, respon a la entenció del cors —2. A, en poder.— 3. P, et qui-

bus.—4 B asso que ell dona refflueys assi meteys: P, et id quod ei dant

eisdem reffuii .— 5. B, tengut.— 6. Q, coses diaerses.— 7, A, e emort en

priuacio.
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ha ' natura de produir !a semblança de la cosa entesa per ço

que ab ella pusca participar per aquella semblança, la qual

semblança ha natura dexir e de néxer*en sa espècia qui

es obra dentellectiu e del intel•ligible, la realitat dels quals

es significada en lur obra qui es 1 entendre. E en aquest

pas es significat com 3 1 espècia fantàstica que 1 enteniment

multiplica, neix de intel•ligibilitat, e està e ix en la intellec-

tivitat; e per açò es semblança damdós.

|[ Separabilitat e inseparabilitat son formes qui estan

en 1 enteniment, axí com 1 entendre real qui es de la essèn-

cia del enteniment qui nulla hora no lexa son propri sob-

ject, car sil lexa va no seria natural ni substancial intellec-

tivitat e entellegibilitat en 1 enteniment, ans serien en ell*

formes accidentals qui no serien de la sua essència; e 1 en-

tendre quis partex del enteniment, es altre entendre qui es

espècia fantàstica e moltiplicada de la semblança del real

entendre qui no lexa son propri subject, lo qual ha natura

que parega la sua semblança en aquella espècia que 1 ente-

niment moltiplica daquell e del intelligible e de si metex.

E aquesta espècia fantàstica va e ve, els seus particulars

renovellen e esdevenen * en privació, en axí que la un enten-

dre no es laltre, axi com qui faia un clauell, depux^quel

desfés e quel faés altra vegada, la primera afigura del clau

no seria la derrera figura del clau, jatsia que la matèria fos

tota hora una en nombre. E açò es significat en la granea

e poquea d entendre, car en un temps ha hom gran enten-

dre e en laltre là poc, e per acó cove quel nombre dam-

dós sien distincts en quantitat.'

|[ En axi com en la poma està visibilitat en quant es

visible e tangibilitat en quant es tocable e odorabilitat en

quant odorable,•enaxi en lenteniment està semblança en

1. B, ha Jentellectiu.— 2. B, nexir,— 3. A, so en: B. com en.—4- B,

en elles —5. B, esdeuen.— 6. B, despuys.— 7. B, car la primera.— 8. P,

sit in quantitate distinctus.- -9. B. esta uisibilitat e tangibilitat en cant es

tocable e adorabilitat en quant es odorable.
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quant es entelligible, sens la qual semblança no poría és-

ser intelligible, com siaço que linteilectiu nos pusca haver

sobre 1 entelligible sens mijà qui es la semblança ab la qual

entén 1 entelligible. E enaxí com està en ell semblança de

intelligibilitat com entén, està en ell ' dessemblança de in-

telligibilitat com ignora la cosa que no entén, la qual

ignorància es dessemblança d entendre, enaxí com ombra

qui es dessemblança de lum.'

|[ En 1 enteniment està natura per la qual ha nutura

dentendre, e de la qual natura nex la semblança qui es en-

tendre. On, enaxí com 1 enteniment per bonea es bo c per

granea es gran, el foc per calor es calt, enaxí 1 enteniment

per sa natura dentendre pot entendre, la qual natura 3 es a

ell appropriada, axí com natura d escalfar qui al foc es do-

nada; e açò metex natura de veer als ulls.

|[ Lenteniment participa ab corporalitat, per raó de

la qual ateny les corporalirats altres-^ab les quals no es

conjunct, axí com lo gustar qui ab una part de 1 aygua de

la mar que gusta, jutja tota 1 altra aygua de la mar ésser

salada,^ la qual no gusta. E en aquest pas es significat

com ab part a ell conjuncta ateny lo tot, axí com fa lo

gustar qui ab una part del gustable la qual gusta, jutja les

altres parts gustables qui son dispostes a ésser gustades^

en aquella qualitat en la qual es gustada la part quel gus-

tus ateny. On, axí? com lo ferrer una metexa matèria de

ferre transmuda duna figura en altre com de coltel fa

clauell, enaxí lenteniment una matexa natura dentendre*

transmuda de un entendre en altre,* en axí com en la po-

ma el cavall en qui està intelligibilitat en quant son dis-

posts a ésser enteses; e lenteniment ha un entendre com en-

I. A, com esta entén en ell.— i. B, luu.— 3. B, pot entendre qual

natura.— 4. B, les altres corporalitats.— 5. B, qui ab una part del aygua

de la mar [tota 1 altra part de layga de la mar demostra] ésser salada.

—

6. B, gnstables.— 7. A, Enaxi: P, Sicut.—A, una matexa dentendre:

P. unam eúmdemque materiam inteïtigendi —B, transmuda .i. entendre

en altre.
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tén en la poma e altre com entén en lo cavall; ' e per acò es-

tà la transmudació de un entendre en altre, la qual transmu-

tació se fa perla diversitat dels objects intel•ligibles, e 1 en-

tendre està un segons la unitat de la potencia * intelléctiva. E
en aquest pas pot hom conèxer'com un es làbit de sciencia

segons la potencia intellectiva, e molts son los hàbits de

sciencies segons les diverses entelligibilitats d aquelles.

|[ Lugor e ombra son formes ab qui 1 enteniment par-

ticipa, co es a saber, ab la lugor del foc e ab la ombra de

la terra qui son parts del cors ab lo qual 1 enteniment es

conjunct. E car en 1 enteniment entendre es enaxí com lum*

qui enlumina les intelligibilitats de les coses intelligibles e

ab aquell lum I enteniment les ateny, es enfre 1 enteniment

el foc concordança major que enfre ell e la terra, car ^ la

sua ignorància es umbra d entendre, en^la qual 1 enteniment

no ateny les coses intelligibles qui estan en la umbra de

ignorància.

|[ Linya e punt son formes ab les quals 1 enteniment

participa en quant es conjunct ab lo cors del qual linya e

punt son parts naturals; e per acò la linya el punt ab que

7

1 enteniment participa, son mijans ab los quals ateny les

linyes els punts de les substàncies no a ell conjunctes; e

aquest atenyiment fa per raó de les semblances dels uns

punts e dels altres e de les unes linyes e de les altres qui

estan* sots gendre de corporalitat. E en aquest pas es sig-

nificat com 1 enteniment toca enans les parts ab qui es con-

junct com entén alcuna cosa, que les parts ab les quals no

es conjunct, axí com la mà qui toca enans la ploma que la

ploma la letra; e per acò multiplica enans les semblances

de les parts ab les quals es conjunct, que les semblances ab

les quals no es conjunt.

«. B, com entén la poma... com entén lo cauall.—i. A, se&[ons vnitat

de la poma.— 3. B, e en aquest pas hom coneys.—4. B, coniunct. En-
tendre es axi quant lum. 5. B, manca car.— 6. B, manca en.— 7. A, ab

la lynya el punt ab que: B, ab la linya el punt que.— 8. B, dels uns

punts e dels altres qui estan.

Arbre oe Sciencia 1 -i 3.
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|[ En 1 enteniment son drecera superfícies e figura

formes per les quals 1 enteniment sà a entendre, les quals

formes son de la essència e natura del cors individuat ab

lo qual 1 enteniment es conjunct, c delies es enaxí habituat,

com lome de gonella, engoncllat, o la substància de color,

colorada. E per acò 1 enteniment per raó dels hàbits que

ha per lo cors, sà als hàbits corporals e consira les dre-

ceres segons làbit de drecera, e a la superfícies segons hà-

bit de superfícies, e a Ics fígures ' segons hàbit de figura.

E en aquest pas pot hom conèxer que 1 enteniment pren

los* primers hàbits de les parts ab les quals es conjunct, e

ab cascún hàbit sà a molts termens dejús estants a un hàbit

de sciencia.

|[ Parts masculines e feminines participen ab 1 ente-

niment en quant son parts del cors a ell conjunct, axí com

visitivitat e visibilitat, calefactivitat e calefactibilitat,3vege-

tativitat e vegctabilitat, c les altres; e car en 1 enteniment

ha entellectivitat e entelligibilitat, ha concordança enfre

les unes parts c les altres del Arbre humanal, per raó de

la qual concordança les parts corporals son dispostes a és-

ser enteses, e lentellectiu a entendre.*

Q En 1 enteniment son entellectiu e intelligible e en-

tendre, membres qui han concordança ab los rams del seny

comú, axí com ab visitiu vesible e veser, auditiu ausible^e

oir, e enaxí dels altres semblants a aquells. E dàquesta con-

cordança de un membre e d altre, es dispost 1 enteniment

a entendre les coses qui son rams de les branques,^ axí com

lo pare e la mare qui han concordança en amar lo fill per

co car representa lurs semblances.

|[ L enteniment ha molts estruments a entendre, car

tots los estruments dels altres arbres son formes ab les

i. P, et habet superficiem... et hahet figuras.— i. B, en los.— 3. A, axi

com uexitiuitat c vessibilitat calefactiuitat: B, axi com ueseuitiuitat e

uesibiljtat facta sefactabilitat e seffactatiuitat: P, calefaciuitas et catefa-

cibilitas.—4. B, dentendre.— 5. B, audible.—6. B, daquelles branques.
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quals I enteniment entén, axf com elementar qui es estru-

mcnt ab lo qual í;s fet elemcntat, ' el vegetar qui es estru-

mcnt ab lo qual es fet vegetat, *e cnaxí de sentir e ymagi-

nar. E tots aquests son formes ab les quils 1 enteniment

prodúu son entendre qui es estrument d entès; 3 c encara, de

intellectiu qui mou aquell entendre lo qual vest 1 entès, ^axí

com lo martell qui mou la figura del clau, de la qual vest

la substància del clau. Passa, doncs, 1 enteniment ab tots

aquests estruments a entendre elcmentat vegetat sensat e

ymaginat e racionat e humanat, els altres suppòsits sem-

blants a aquests.

|[ Enteniment nodrex son entendre ab les sues natu-

rals condicions e ab les naturals condicions de les altres

branques; car en ço que 1 enteniment enclina sí metex a

entendre «coses bones, nodrex bo son entendre ab natura

de bontat; e en quant ha appetit a entendre grans coses,

nodrex gran son entendre ab natura de granea; e com vol

entendre la fi per que es, adones nodrex complit son enten-

dre ab la natura* de la fi; e com vol entendre cors, nodrex

son entendre en entendre les condicions del cors, 7 ço es

lonc ample pregon e les altres sues condicions. E en aquest

pas es significada la manera per raó de la qual son nodrits

los hàbits de les sciencies, e com per la contraria manera

son destroíts.^

|[ Empremsió es forma en 1 enteniment, e es de in-

tellectiu e de intel•ligible, 9 lo qual intellectiu emprem sa

semblança en la intelligibilitat, la qual semblança apar en

1 entendre. '°E aquesta natura de empremsió ha 1 enteniment

generalment per raó de les sues parts; e està empremsió

natural e especial, axí com en la sua"bonea natural en qui

1. B, lalementat.— a. B, lo uegetat.— 3 B, dentendre.—4. A, a en-

tès.— 5. B, el entendre (manca lo que segueix fins al mot entendre qui

vé més avall).—6. B, adones nodreys son entendre ab natura.— 7. A,

manca det cort.— 8. B, destrets.—9. B, qui es en I enteniment e es del

entellectiu e del intelligible.— 10. B, sembla e apareys 1 entendre.

—

) I. B, com la sua.
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bonificar es empremta e vcstigía, ' c enaxí de les altres co-

ses. E per raó d aquesta empremsió general e moltiplica-

da de molts, e per raó de les empremsions qui son en los

arbres ab los quals 1 enteniment participa, ha 1 enteniment

natura *e proprietat a entendre empriment sa semblança^

en les coses entelligibles, e trer d aquelles entendre qui es

empremsa de les coses enteses e de la cosa qui les entén.

|[ Lenteniment es de bontat de granea e de les altres

formes primeres. On, en quant bonea dona sa semblança a

granea, es vestida granea de bonea, e ço que magnifica

pren la sua bonea en la sua espècia, enaxí com 1 empelt*

qui pren en sa espècia ço qui ve de gostar, * E per aquesta

manera lenteniment pren en sa espècia les natures qui li

venen de les sues parts en quant les^vest de la sua essèn-

cia, en los concrets de la qual convertex bonificar en bon

entendre; e acò metex fa de magnificar en gran entendre.

E per aquesta natura que ha en sí, ha concordança ab les

empeltacions dels altres arbres, a les quals passa entendre

per aquella concordança,

|[ Perseitat endividuitat e atracció son formes de les

quals lenteniment es vestit, e està enaxí per perseytat ço

que es, com està bo per bontat; e per la natura de en-

dividuitat^es individuat en quant de la bonea general a la

memòria e a ell e a la volentat ha especial bonea indivi-

duada qui està dejús la sua perseytat e nombre. ^E açò me-

tex de la sua especial granea e dels altres començaments;

e per açò ha lenteniment natura e virtut atractiva per la

qual atrau de bonea virtut a entendre 9 qui sia bo e virtuós,

e de granea '"qui sia gran e virtuós; e encara, per la virtut

atractiva atrau la virtut dels altres arbres al seu entendre

per ço quels subjects d aquells pusca entendre.

I. A, e vestida.— i. A, B, natural.— 3. B, imprem sa semblansa.

—

4. A, íenpelc — 5. B, digesint (digerint ?): P, sicui si in sua specie acci-

pit itlud quod ex gustaré venií.— 6. A, Jos.— 7. A, de endiuidtiat.—8. B
en nombre.— 9. B, e a entendre.— 10. A, en granea.
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|[ Necessari contingent son formes en qui 1 enteni-

ment està de necessitat segons les sues condicions naturals

per les quals ateny les naturals intel•ligibilitats, axí com los

ulls qui naturalment vesen color, el gustar qui naturalment

ateny sabor. E la forma de contingència es per accident,

car I enteniment ateny segons la disposició dels altres ar-

bres qui en un temps son disposts a ésser enteses e en

altre no, e per una manera ' e no per altra. Mas al enteni-

ment en axí li es propria cosa 1 entendre, com es al foc es-

calfar lo fust qui crema; emperò com hi es gitada'aygua,

s esdevé que no pot aquell escalfar.

|[ Perfecció e imperfecció son formes de les quals

usa 1 enteniment: usa de perfecció en quant sà a la fi per

que es, ço es entendre Deus, e entendre coses veres ab

virtut de sos començaments; e com usa de imperfecció,

adones sà contra la fi per que es, ço es a saber, quant entén

coses veres contra virtut de sos començaments e de ses

sorors qui son les altres branques de 1 ànima, axí com si

entén falsetat e la volentat la ama. E en aquest pas pot

hom conèxer com una potencia cau en vici per altra acci-

dentalment.

|[ Vida es forma qui es una part del enteniment, en

axí 3 com bontat: car cnaxí com per bontat es bo, enaxí per

vida es viu, per la qual vida ha natura* de vivificar los al-

tres arbres disposts a ésser vivificats per ell, axí com 1 Ar-

bre vegetal e sensual e ymaginal qui son moguts a vida per

ell si ab ells son conjuncts,

f[ Usa 1 enteniment de color en quant la entén, e açò

metex de les altres branques del Arbre sensual qui son

intelligibles; la qual intelligibilitat atrau 1 enteniment a la

sua intelligibilitat propria e en aquella les entén, axí com

la esfera < de la luna qui atrau a sí laygua en la esfera del

foc e en aquella li dona son benefici. E enaxí com laygua

I. B, matèria.— 1. B, com i es aiustada. — 3 B, manca en axi.— 4. A,

per vida viu per la qual ha natura.^5. A, la specia: B, espera (usual).
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ve ab ses condicions pendre benefici e influencia ' de la

luna en la esfera del foc, enaxí les intelligibilitats dels ar-

bres venen pendre influencia, segons lurs condicions, en

la intelligibilitat del enteniment, axí com lo visus qui ab

lenteniment es conjunct e ve pendre benefici en quant es

entès per lenteniment sots raó de color, la qual lenteni-

ment entén, e per ell entén la potencia visitiva qui la pren

e de la qual es object.

|[ Vetlar està per lenteniment ésser, *e dormir està

per la ociositat del enteniment; e per açò los homens qui

no usen molt d enteniment dormen més que altres. E som-

niar està enfre entendre e ignorància, enaxí com dubitació

qui està enfre afirmació e negació. E ço per que vetlar està

per lenteniment, es car atrau ^ lenteniment a son enten-

dre los estruments dels altres arbres, dels quals obra per

ço que pusca entendre, axí com escalfar que pusca enten-

dre escalfat, e veer per ço que pusca entendre vist. E ço

per que en dormir es ociositat* del enteniment, es per ço

car les flors dels altres arbres han repòs, per ço car lurs

agents naturals son ujats en moure los; ^e per açò lente-

niment no ha ab que pusca obrar en atènyer los objects

de natura corporal. E la raó per que somniar es enfre la

vigilació el dormiment, es car lenteniment en partida ateny

alcunes semblances de reals visibilitats e en atcuna partida

les ignora, per ço car los estruments no son disposts que

d ells ^ pusca bé obrar, axí com lo ferrer qui ab petit mar-

tell no pot obrar gran clau.

|[ Goig e ira son formes qui estan en lenteniment en

partida segons sa proprietat e en partida segons la natura

de la volentat: segons sa natura, en quant ha enclinació a

plaser per son estinct natural com pot entendre; e com es

I. A, en pendre beneBci e en enfluencia: B, e pendre benefici e in-

fluencia.— 2. B, P, manca aquest mot.— 3. A, e ço que per uetlar esta.

per lenteniment es. car atrau...— 4. A, ociosetat.— 5. A, son ugats a

moureles.— 6. B, delí.
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empatxat a entendre, ha enclinació per cstinct natural a

ira. E a açò ajuda la volcntat ab amar entendre, per lo

qual amar ha 1 enteniment plaser en entendre; e en quant

la volentat' desama 1 entendre, mou 1 enteniment a ira con-

tra la volentat segons estinct natural.

|[ Per lenteniment està sanitat o malaltia en lo cors

a ell conjunct; car segons que lenteniment se delita en en-

tendre, * vivifica lo cors si entén coses delitables, e si entén

coses nocives 3 al cors, desseca aquell els seus osses; e axf

es causa al cors de sanitat e de malaltia. Emperò, segons

sí metex es dispost en haver*sanitat o malaltia esperitual-

ment: en haver sanitat, en quant endreça sos començaments

a la fi per que son, axí com bonea a bonificar; e si desvia

aquells de la fi per que son, es malalt per peccat.

«

|[ Indústria es forma ab la qual participa lenteniment,

la qual indústria vé de la potencia sensitiva, e encara dels

altres arbres, E aquella indústria es estrument al ente-

niment com prenga^ manera dels animals la qual han en

viure, e les plantes en vegetar, axí com la volp qui ha indús-

tria en caçar, e la serment en ligarse en los rams dels ar-

bres en los quals puja, e en axí de les altres coses semblants

a aquestes.

|[ Lenteniment es part substancial de 1 ànima racio-

nal, e la sua essència es intelligencia e es ens en quant es

suppòsit ple de essencials concrets, los quals son entellec-

tiu entelligible e entendre. Es part substancial de 1 ànima,

per ço car es de parts substancials, ço es a saber, de^ subs-

tancial bonea granea e les altres; e entelligencia es la sua

essència, en quant egualment estan sos reals concrets e es-

sencials ^dejús la sua essència; e es ens en quant es compost

de parts substancials e accidentals: de les substancials, ^'se-

1. B, falta fins a l'altra mot votenlat de més avall.— i. A, e enten-

dre.— 3. B, delectables... notibles.— 4. A, es dispost hauer: P, ad ba-

bendum.— 5. A, en peccat.— 6. B, com pren.— 7. B, de la.—8. B, en la

qual egualment estan sos rayls concrets essencials.— 9. B, substàncies.
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gons que dit havem; de les accidentals, segons que propo-

sam' dir en les fulles d aquest Arbre.

|[ Dit havem de les .C. formes primeres c elles ap-

plicades al humà enteniment; e segons que les havem ap-

plicades a ell, poden ésser applicades a la voientat segons

les sues condicions.

3. De voluntat^

Voluntat es de bonea granea e de les altres formes cspc-

rituals qui san a constituir ella, enaxí com moltes linycs a

un punt. On, enaxí com home usa de ses parts escalfant

vegetant sentent ymaginant, enaxí voientat usa o deu usar

de sa bontat granea e les altres: deu usar de boniat per

ço car es bona naturalment, e de granea atretal; c car ha li-

bertat en usar de ses parts, pot guanyar altra bontat qui

es accidental e meritòria e moral, per la qual es apellada

virtut, axí com justícia qui es bona, e enaxí de les altres.

f[ Es voientat en home conjuncta ab les branques dels

altres arbres, axí com ab lo foc qui es branca del Arbre

elemental, lo qual foc ha appetit natural a escalfar e a pen-

dre secor; e voientat ha appetit natural a amar los appe-

tits del foc com lo foc los ha segons cors natural, axí com

lome qui com ha gran fret ha appetit per lo foc a ésser

escalfat, e aquell appetit ama voientat per ço car ama lo

cors ab qui es conjuncta; e per açò fas concordança enfre

la voientat e 1 appetit del foc, la qual es bona e gran e les

altres. Mas quant lo foc ha appetit a sobre gran calor, per

ço car la voientat ama laygua ab justícia, ama fredor con-

tra la sobre gran calor; e per açò mou lome a menjar coses

fredes e estar en locs frets e en beure aygua freda e a ves-

tir poques vestidures.

|[ La vegetativa es amable per ço car es bona e gran.

I. \, prepausam.— 2. A, De la voientat qui es branca del arbre hu-

manal: B, consona amb A.
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e car per ella viu lo cors de les coses de fores, les quals la

vegetativa converteix en les natures del cors. E car es ama-

ble, la volentat lama; e per açò amen los homens les sabors

en qui la appetitiva se delita, e esquiven les amargors les

quals la appetitiva no requer en la retentiva ni en la di-

gestió. Emperò quant 1 appetitiva requer delectació contra

bontat' de la volentat, si la volentat ama aquella delectació,

son amar no es bo, ans es viciós en quant ama contra

bontat e justicia; e per açò los homens qui son justs en la

vegetació, amen temprança ab qui refrcnen la appetitiva

contra no deguda delectació, per ço que la volentat pusca

conservar la sua bontat qui es més amable que la delecta-

ció de la vegetativa. E si home fa lo contrari d açò, * ama

més les coses menys bones que les mellors; e per açò està

viciós en peccat e en colpa.

|[ La volentat ama sentir en veent oent odorant bones

odors e en gustant e en tocant e en parlant; e açò fa per

ço car ama naturalment les parts ab la qual 3 es conjuncta;

c per açò mou lo cors a veer belles coses, car belles coses

son plaents a veer; e moulo a oir paraules agradables, e

enaxí de les altres delectacions sensuals en les quals lo

cors se delita e atroba plaer. E car naturalment la volen-

tat deu més amar ajusticia en lo seu amar e granea de bon-

tat, que la delectació de sentir, si ama* major delectació

en sentir^ que en amar o entendre o membrar, fa contra

granea de son amar, axí com los homens qui amen mes les

belleses de les fembres per raó de sentir, que les bellees

de amar entendre membrar en racionar.

|[ En home son conjunctes la volentat e la ymagina-

tiva, cnaxí com parts quis conjunyen per ço que sia lo tot.

On, com ha enclinació a amar la sensitiva, es a ella la yma-

ginativa^estrumcnt en quant 1 enteniment ymagina en ella

I. A, la bontat.— 2. B, essi home fa dasso lo contrari.— 3. P, cum
quibut.—4. B, amar mes.— 5. A, si ha. - 6. B, en sentir maior delecta-

ció.— 7. B, o com ha enclinació a amar la sencitiua es a ella ymaginatiua.
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los plaers sensuals, e adones la ymaginativa mou la volen-

tat a amar los plaers sensuals. E en aquest pas pot hom
conèxer com les unes potencies mouen les altres, axí com

la volentat qui mou 1 enteniment a ymaginar los plaers sen-

suals en la ymaginativa qui es semblança d aquells, los quals

plaers naturalment son amables; e la ymaginativa mou la

volentat a amar aquells plaers, en axí com la nau qui mou

d un loc en altre los mariners movent sí metexa. E si la

volentat en aquest moviment no mou son amar ab granea

de bontat poder virtut e les altres, mou sí metexa a pcc-

cat, e converteix lestrument qui es ymaginar, a males obres

qui son privació 'de granea de bon amar e vertuós. E en

aquest pas pot hom conèxer que mal es privació de bé e

peccat privació de virtut; e pot hom conèxer la manera se-

gons la qual los homens senclinen a peccat;* lo qual encli-

nament es privació de pujament a obres altes c virtuoses.

|[ La volentat es en axí de egualtat, com de bonea^e

granea, duració e poder. Açò metex es del enteniment e

de la memòria; e per açò ha la volentat naturalment en axí

eguals coses, com bones e grans e poderoses, les quals son

son propri^amatiu amable e amar qui en ella son eguals.

On, en axí com participa la volentat ab 1 enteniment e ab la

memòria en espècia de bontat granea e poder e les altres,

enaxí participa ab ells en espècia de egualtat. E en aquest

pas pot hom conèxer que totes tres les potencies de la

ànima son naturalment eguals enaxí per egualtat, com bo-

nes per bontat e grans per granea e poderoses per poder,

c enaxí de les altres; mas car los homens no saben usar de

lur egualtat, per açò han opinió que les unes potencies sien

majors que les altres, axí com consirar que voluntat sia ma-

jor que 1 enteniment en quant li mana entendre los objects

que desira amar, a la qual volentat es egual 1 enteniment

en quant li mana amar los objects intelligibles ab granea

I. B, per priuacio.— 2. A, a peccar.— 3. A, com bonea.

—

4. B, les

[quals] son propri.
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de bontat virtut e veritat e les altres. E açò metex de la

egualtat de memòria, qui es estrument dispost on cgual-

ment la volentat e lenteniment deposen les espècies que

guanyen e moltipliquen per ço que egualmcnt les pusca

retre a cascú.

|[ En la vegetativa està egualtat de naturals estincts

'

e appetits, axí com la appetitiva qui es egual al natural es-

tinct de la retentiva, e com es major, es aquella majorítat

contra la digestiva; c açò metex es si 1 estinct natural de

la retentiva es major que la appetitiva. Cove, doncs, se-

gons cors natural, que en la vegetativa sien eguals poten-

cies los appetits els estincts naturals; mas car los homens

han major enclinament als appetits sensuals qui donen

plaer, que als estincts* per los quals se fa la calor natural

e per aquells 3 se conserva, per açò jutgen que la appetitiva

es major en la vegetativa que 1 estinct natural de la reten-

tiva, e per açò consiren contra veritat del cors natural. Açò

metex fan en semblant manera com jutgen la volentat ma-

jorper libertat que lenteniment, lo qual es aytàn gran per

libertat com la volentat: car en axí com es granea de vo-

lentat libertat per la qual se pusca haver a amar una cosa

o altra, en axí es granea del enteniment libertat per la qual

se pusca haver a entendre francament e no constrcta, axí

com los ulls qui han libertat a veer com veen, el foc a es-

calfar com escalfa; e encara, en axí com la volentat ha li-

bertat a amar e a desamar, en axí lenteniment ha libertat

a entendre veritat e a entendre falsetat.

I. B, manca lo que segueix fins al mot estinct.— 2. B, que als estincs

naturals.— 3. A, e per aquell: B, e per aquella.— 4. A, la volontat (pas-

sim) maior: B, maior la uolentat.
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IV

Dels rams del Arbre humanal

os rams del Arbre humanal son quintals, ço es

saber, que son de cinc natures: 'de natura cle-

tfe-v»kJQ mental vegetal sensual ymaginal e racional; e per

açò cascú dels rams venen ab lurs natures e condicions en

aquest Arbre, *axí com Jo foc, los rams del qual son igni-

íicatiu ignificable ígnifícar en la massa en qui es ram de ele-

mentatiu elementable e elementar compost ab los altres

elements. E ab aytal ram està vestit de vegetativa, lo ram

de la qual vest lo seu ram; per la qual vestidura es dispost

a generació corrupció privació e renovació, e passa és-

ser vestit dels rams de la sensitiva, ' per raó dels quals es

dispost a ésser estrument a visitiu visible e veer en vi-

sió, e en auditu oíble,^e enaxí dels altres particulars del

seny comú. E après passa ésser de ymaginativa,^ aportant

a ella los objects que ha per sa natura e aquells dels

quals es vestit per la vegetativa e sensitiva, en la qual

ymaginativa es dispost a ésser ymaginablc segons ^ses con-

dicions e segons les condicions que pren c que dona; c

enaxí vestit e habituat, passa a la racionativa, los rams de

la qual son en la memòria, memoratiu memorable e mem-
brar, e en 1 enteniment, entellectiu entelligible e entendre,

e en la volentat, amatiu amable e amar; e per açò 1 ànima

pren en sos rams les proprietats e qualitats dels rams ele-

I. A, coses [o] natures.— i. A, manca aquest mot.—3. P, et trànsit

ad ramos sensiliue.— 4. B, en uisio e en audició oyble: P, et obiecto viso

et auditiuo audibiti. —5. B, passa ésser uestit de ynraginatiua: P, trànsit

ad imaginatiuam.—6. B, falta fins al mot segons qui vé.
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mentats; c açò metex fa dels vegetats sensats c ymaginats.

E en aquest pas pot hom conèxer lo mesclament dels rams

quis fa en 1 Arbre humanal, per lo qual mesclament se fa la

continuació dels rams e la participació per ço que sia una

continuació de humanitat conjuncta de discretes quantitats,

qui son discretes en quant son parts del tot qui es home,

lo qual tot es tot per continua quantitat composta de mol-

tes. En axí los rams mesclats en lArbre humanal, los uns

en los altres,' se fa la participació de object e object, e de

potencia e potencia, e de actu e actu, axí com de elemen-

tablc vegetable sensible ymaginable e racionable; e car

aquests objects estan sots espècia* de objectació, estan en

concordança per la qual son disposts a ésser estruments

los uns als autres, com sien objectats per les potencies. E
açò metex de la concordança 3 de les potencies e dels ac-

tus, axí com lelementatiu el vegetatiu el sensitiu*e lyma-

ginatiu el racionatiu, qui han concordança en giendre los

objects en quant estan sots una espècia de activitat; e

damdoes les concordances estan en concordança los ac-

tus, axí com elementar vegetar sentir ymaginar c racio-

nar; e quant aquestes concordances son destroídes per

contrarietat qui es contra les fins dels rams, fas lo depar-

timent dels rams, e mor lome.

j. A, e los altres-— 2. B, sots aquesta espècia. --3. B, se sigueys de

:oncordansa.—4. B, lalementiu el uegetatiu ei sansatiu
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De tes fulles del Jlrbre humanal

^^^ES fulles del Arbre humanal son de .v. natures,

segons que Is rams son daquelles. De les .iiij.

natures ja navem parlat en los arbres denant

aquest; per que en aquest volem parlar de les fulles del

arbre esperi tual e de la participació que ha ab les altres

fulles; e primerament de la quantitat del Arbre humanal,

la qual es segons 1 ànima racional.

1 . De la quantitat del Jlrbre humanal

£Z^N home ha una continua quantitat qui es de moltes dis-

cretes, segons que Is arbres son molts dels quals es ajus-

tat; c car dels .iiij. arbres denant aquest havem tractat de

quantitat, ab la quantitat d aquells volem encercar la quan-

titat del arbre racional conjunct ab cors ' humà, axí com

lo foc qui es quant per existència e agencia, e les sues

parts endividuades en los elementats, son quantes* en am-

ple lonc e pregon, e en figura circular quadrangular e trian-

gular, axí com en lo pebre e en lo cavall. E aquestes sues

quantitats endividuades passen en 1 Arbre vegetal 3 en lo

qual empremen lurs semblances, e 1 Arbre vegetal les pren

en les figures qui venen en les quals estén ses individuades

quantitats. E açò metex es del Arbre sensual, e encara

del ymagina),^les quantitats del qual son semblances de

reals quantitats qui venen; c açò metex del arbre racio-

nal qui sestén en los arbres ab ells conjuncts, axí com en

1. B, al cors,— 2. B, en Jos elemens son quantitats. —3. B, en lo seu

arbre uegetal.—4. A, e encara ymaginal.



Arbre de Sciencia 207

home en qui la ànima 'es estesa per totes les quantitats

del cors; lo qual esteniment es quantitat* en qui no està

real lonc ample ni pregon, ni està cercle quadrangle ni

triangle corporal segons la sua essència, mas que pren

aquelles figures de quantitat en la sua quantitat, enaxf com

la cera qui pren la quantitat de les letres en la sua quan-

titat. E la quantitat del arbre racional ^ està en quantitat de

bonea esperitual e de granea atretal, e de les altres rayls

sues propries qui multipliquen una quantitat estant dejús

memòria, ço es dejús la sua quantitat, e enaxí del enteni-

ment e de la volentat, la qual memòria no poría ésser lo

tot de ses parts sens que ncguna*de ses parts no hagués

quantitat estant una part destincta de laltra.

|[ Lo cors qui es conjunct ab 1 ànima, $ es quant en

amabilitat, e per açò cove que la volentat mesur en amar

aquell segons la amabilitat del cors, lo qual mesurar no

poría sens que ella no hagués quantitat. E la quantitat de

la volentat està en nombre ternal, ço es a saber, en ama-

tiu amable e amar; e d aquests tres es la quantitat^ de la

volentat, la qual nos pot veer ni tocar ni ymaginar, car no

es de natura corporal. E açò metex se seguex de la quan-

titat del enteniment e de la memòria.

|[ Es Deus intelligible, e la sua intel•ligibilitat es sens

quantitat en la sua amativitat e en lo seu amar e en sí me-

texa; e açò es per ço car la bonea de Deu e la sua granea

e poder e les altres, son formes infinides, e la una es laltra

en nombre; mas la sua intelligibilitat es quanta en lumà

enteniment qui tro a terme entén, lo qual terme fa en sí

metex qui es fenit e termenat, per ço car es de parts fini-

des e termenades e differents en nombre. E en aquest pas

pot hom conexença haver com en 1 Arbre humanal 1 Arbre

I. A, com en home en la anima: B, com 1 ome en qui 1 anima.— ï. A,

es a quantitat: P, est sua quantilas.— 3. A, manca aquest mot.

—

4. B,

nenguna.— 5. A, lo cors coniunt qui es ab I anima.— 6. B, e d aquestes

M]. es lantitat.
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racional sestén, ' segons la quantitat del arbre corporal, e

roman en major quantitat de bontat granea e de les altres

formes esperituals, que la quantitat de les formes corpo-

rals; e açò es per ço car 1 arbre racional ha major granea

de bontat e virtut, que 1 arbre corporal.

f[ La raó per que comparam la quantitat del arbre

racional a fulles, es per ço car enaxí com* les fulles se gi-

ren a tots vents, enaxí la quantitat del arbre racional se-

guex les quantitats del arbre corporal, segons que son ama-

bles intel•ligibles e memorables, e dispostes a elementar

vegetar sentir e ymaginar.

f[ Les fulles qui son en 1 Arbre humanal de part ele-

mental, 3 son los accidents del cors qui estan per calor e

fredor, humiditat e secor e color, lonc ample e pregon, e

visibla figura circular o triangular o quadrangular; e aque-

lles qui son en lome-^per la vegetativa, son axí com sa-

bor e odor e les altres; e aquelles qui son per la sensiti-

va, son axí com veer oir e les altres; e aquelles qui son

per ymaginativa, son axí com les semblances dels altres

arbres.

2. De ía qualilat dzl Arbre humanal

On 1 Arbre humanal ha aytantes natures de qualitats com

natures d arbres, e per açò ha 1 arbre racional propries e

naturals qualitats, per les quals es dit qual, e qual bonea^e

qual granea; e en la bonea qual bo e en la granea qual

gran; e per la bonea estant bonament, e per la granea es-

tant magnificadament;^e aquestes qualitats mesclades e

conjunctes ab les altres qualitats, reten lome qual en nom-

bre, ço es a dir, qual home si es en Pere o en Martí, o si

es bo o mal, o gran o poc, o sà o malalt. E en aquesta de-

1. A, senten.

—

i. A, ha fulles per so car en axi com: B, affulles es

per so com.— 5. B, lelementat.— 4. A, en Jonc.—5. B, es dit qual bo-

nea.— 6. B, es qual bonament... es qual magnifïcadament: P, existit bo-

num et per magnitudinem magnifice.
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terminació posa cascún arbre sa propria qualitat, axí com

1 Arbre elemental qui posa en ell ' blanca color o negra, c

la vegetativa qui posa en ell sanitat o malaltia, e la sensi-

tiva, sentiment de calor o fredor, *e la yniaginativa qui

posa en ell les semblances de les altres qualitats, e la ra-

cionativa, goig o tristicia o hàbit de sciencia; e enaxf de

les altres coses semblants a aquestes.

3. De la relació del JJrbre humanal

Oegons que 1 Arbre humanal es de molts arbres, son les

sues relacions moltes, e les unes mesclades en les altres;

e per açò es en lome general relació de totes, axí com

relació de homenificatiu homenificablc homenificar, o de

pare o de fill; 3 e la relació de homenificatiu homenificable

homenificar, deriva de les relacions dels rams dels altres

arbres* primers, en axí que lome en Martí es homenifica-

tiu en quant los arbres primers e no en quant aquest, car

null home no pot engenrar ni crear ànima racional; e per

açò no passa la relació a totes les parts del Arbre hu-

manal.

|[ Les relacions del arbre racional estan en los rams,

ço es saber, memoratiu memorable e membrar, intellectiu

intel•ligible e entendre, amatiu amable e amar; e en lo seu

tronc, ço es racionatiu racionable e racionar; e en les

sues rayls, axí com en bonea en qui es relació de bonifi-

catiu bonificable bonificar, e axí de les altres relacions

naturals.

4. De la acció e passió del Mrbre humanal

V^OM 1 Arbre humanal sia de molts arbres, cove que en

ell haja moltes accions e passions, axí com en Martí en

qui ha per 1 Arbre elemental acció e passió: acció en quant

e» escalfatiu, < car la sua calor natural escalfa les viandes

I. A, falta finí al raot elt qui vé més avall.— 2. B, o de fredor.

—

3. A, c de fill.—4. B, dels arbres altres.— 5. B, calefactiu.

Arbre de SaBNejA•)-i4.
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que menuga, c la sua fredor es calefactible. ' Ha en sí ac-

ció per I Arbre vegetal en quant la digestiva digerex les

viandes que pren; e ha en sí passió per corrupció de en-

clinació a mort e de renovació a altres formes qui cstàn

dejús altres espècies, axí com los vermens* derivats de la

matèria del cors. Ha en lome acció per raó del Arbre

sensual en quant sent color ab los ulls e sabor ab lo gus-

tar, c ha en ell passió en quant sent dolor. Per la acció de

la ymaginació se mouen les carns del home a carnals delits,

les quals han passió en ésser mogudes. Ha encara en lome

acció e passió per 1 arbre racional, axí com tots los arbres

primers qui han passió sots 1 arbre racional, qui està senyor

e forma qui enforma les formes dejús a lurs naturals encli-

namcnts c movements; e ell ha passió 'en guanyar les neces-

sitats d aquelles, axí com 1 ànima qui consira e treballa com

lo cors pusca viure e haver les necessitats que ha mester

a viure, axí com la cambra que ha mester per habitar e

la agulla per cosir e la rella per arar. Ha encara 1 arbre s ra-

cional acció e passió per sí simplament, axí com en la vo-

lentat en qui es 1 amant agent e 1 amable pacient; e lamar

damdós^ha encara passió, segons les empremsions e pas-

sions dels hàbits que pren; e en axí de les altres coses sem-

blants a aquestes, axí com 1 enteniment qui ha passió com

no pot entendre, e la volentat com no pot haver ço que

desira.

6. Dels hàbits del Jlrhre humanal

L^os hàbits del Arbre humanal son molts e diverses; e

los uns son naturals els altres artificials. Los naturals son

segons les condicions dels arbres primers, segons que

delís havem dit en les fulles del Arbre elemental; e en

semblant manera dels hàbits del Arbre vegetal sensual

e ymagínal qui segons lurs condicions venen als hàbits

1. B, escalfatible.— 2. A, verms.— 3. B, e ella a passió.—4. B, mes-
ters... mesters.— 5. P, anima.— 6. B, passient en lamar damdos.
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del arbre racional per ço que ells sien sustentats, en axí

com matèria qui es sustentada en la sua forma e en la fi

d aquella. E de tots aquests hàbits naturals es 1 Arbre hu-

manal habituat e vestit, axí com per 1 àbít elemental es

vestit de calor e color, ' e per lo vegetal de sabor dolçor c

odor, e per lo sensual de vista e de oiment, e per lyma-

ginal de ymaginament, *e per lo racional de remembrament

amament e enteniment. E de tots aquests hàbits naturals

deriven hàbits artificials qui son necessaris a viure e a bene

ésser 3 del arbre, axí com per 1 elemental home pren hàbit

de gonella per ço que no haja fret, e en axí ha en hàbit la

art de sartoría*o de ferreria per ço que pusca fer coltell

e agulla e rella; e per lo vegetal ha en hàbit la art de for-

neria e de medicina; e per lo sensual la art ^ de edificacions

c de belles figures e ornaments e estruments; e per lo yma-

ginal fa les ymages; e per lo racional ha ^hàbits de virtuts,

axí com de fe esperança caritat justicia prudència e les al-

tres; dels quals hàbits morals e artificials entenem parlar

en 1 Arbre de moralitat, e en aquest Arbre al pus leugera-

ment que nos porem, parlarem 7 dels hàbits mecànics e li-

berals, e primerament de ferreria.

a) De ferreria

En AXÍ com 1 Arbre vegetal ha sos estincts naturals a fer

fulles fruyts e flors, enaxí lo ferrer consirant lo procés

dels arbres segons estinct natural, ha illustria e manera en

la art de ferreria, axí com consirar les rayls en qui li es

significat per bontat com faça bon coltell, e gran e dura-

ble per granea e duració, ^e forts per poder, e proporcio-

nat per proporció a la fi per quel fa; e en lo tronc es a

ell significat com ell faça lo coltell de moltes coses, enaxí

com lo tronc qui es de moltes coses; e encara per los es-

truments e les fulles consira ab quel faça, e consira la sua

1. B, e es uestil de color e calor.— i. B, manca aquest membre.

-

^. B, a ben ésser.—4. A, sarteria.— 5. B, labit.— 6. B, manca ha.-

y. B. manca aquest mot.— 8. B, per granea per duració.
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quantitat e lassituamcnt èl temps, c enaxí de les altres co-

ses segons quel coltell consira a fer bell e ornat e útil per

la fi. On, siguent lo ferrer lo procés dels arbres segons

estinct natural' d aquells, dispòn sa ymaginació a ymagi-

nar la sua art complidament, e assobtila*son enteniment

com de la art sapia bé obrar.

b) "De fusteria

Per 1 Arbre ymaginal pren lo fuster semblances 'dels al-

tres arbres, e consira les necessitats dels homens en la

qual han*a viure, ymaginant cases escrins e escudelles, e

laradre al agrícola,^ el timó a la nau, e la sella al cavall, e

la lança al cavaller, cl trebuquet contra el castell, e enaxí

de les altres coses quis pertanyen a son offici; e totes

aquestes consideracions 1 endressen el disponen ^segons

les condicions del arbres els començaments primers els

secundaris. On, ^sil fuster sabia aquesta sciencia. seria pus

sobtil quels altres en fer ses obres, car les disposicions

dels arbres li daríen doctrina a ymaginar sobtilment les

figures circulars triangulars e quadrangulars,^ les quals se

convenen a consirar en lo procés de la art de fusteria. ^

c) De sartoría

Lo sartre consira agulla e fil e tesores e drap; e totes

aquestes coses consira per raó de la fi de vestir, e ha-

bitua "*les branques e en elles ornaments. "E per les rayls

consira les maneres, e per lo tronc lo cors del home, e per

les fulles ''la quantitat e la proporció de la gonella e del en-

gonellat; e vol que la gonella sia bona e gran segons ques

cove, e que dur per duració e poder, e que la sua color

sia plaent a veer, e que sia moll per ço quel tàctu hi haja'3

plaer; e enaxí de les altres coses semblants a aquestes. Per

1. B, estincs naturalt.— ». A, asobtilia.— 3. B, les semblances.

—

4. P, quibus indigent.— 5. B, caxes estrius (?) e escudelles el aradre al

ygricoJa.— 6. A, endressam e disponem.— 7. B, com.— 8. B, circulars

quadrangulars.—9. A, en lo procés de fustaria.— 10. A, e habitues.

—

1 1. B, ornamens [conclra]: P, ornamenta considerat.— 12. P, et per for-

mam.— 13. B, quel tactu afa.
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que lo sartre qui ha en hàbit la sua art, comença primera-

ment a les primeres formes segons estincts naturals sem-

brades en los arbres e en lurs parts; e concordant los es-

tincts naturals ab los hàbits artificials, estan 'los mecànics

complits en lurs obres.

d) De agricoUa

L• agrícola consira aradre rella e bou e càuec e restell e

podadora e sement * e temps de sembrar e de cullir, e en

axí de les altres coses semblants 3 quis pertanyen a son of-

fici; e aquesta consideració comença en los estincts natu-

rals e en les formes primeres qui disponen làbit de agri-

colfa segons lurs disposicions e natures, les quals 1 agrícola

pren adones com habitua la sua art, axí com per bontat

per qui considera bon aradre bona rella bons bous bona

podadora e bon temps de sembrar e de collir. E totes

aquestes consideracions se convenen, segons que usa del

Arbre ymaginal, en pendre les semblances dels altres ar-

bres, les quals pren en lurs rayls troncs branques rams fu-

lles fruyts e flors.

e) De mercaderia

L•o mercader consira les necessitats de les terres, e per

açò va en alcuna terra on ha gran abundància^ d alcuna cosa

de que altra terra ha gran fretura, axí com aquells qui van

là on se fa lo pebre e on se fan los draps, e porten los en

les terres on nos fan* lo pebre niïs draps. On, primera-

ment consira per la fi qui es general a viure e a bon ésser

e gran c durable e poderós e amable, e en prosperitats

de coses en les quals hajen les gents repòs. On, après

aquestes consideracions començades en les rayls, consira

segons lo tronc, lo seu bé especial moltiplicat de moltes

coses^guanyades, del qual tronc isquen grans branques e

I. A, e concordants los estints naturals ab los artifficials estants: B,

e en concordan. . estan.— 2, A, rella e cauec e restell e sement.— 3. B,

manca aquest mot.—4. B, on aia gran abondansa.— 5. A, e portaries...

B, e aportalos en la terra on nos fa.—6. A, manca aquest mot.
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bones e belles flors, e bells rams ornats de belles fulles e

fruyt, sots entenció donrament' e d esquivar fam e set e

vils vestiments. E en totes aquestes coses ha el mercader

manera en reebre los significats dels arbres e la participa-

ció quels uns arbres han ab los altres; ''per que aquell se-

ria sobtjl e bo mercader qui sabés pendre los significats

dels arbres, 3 segons lo procés daquesta sciencia general.

f) "De marineria

L•io mariner consira galera e nau e barca, e consira vela

e arbre e timó e nàuxer, e les altres coses qui a nau se

pertanyen; e en après consira temps de navegar els ports

a los quals ha refugi, e la estela e la agulla e la caramida,-*

els vents, e les milles e les corses daquells, ^e les altres co-

ses quis pertanyen a la sua art. E totes aquestes conside-

racions comencen primerament en les formes naturals e

primeres sembrades en los arbres, d on devallen los es-

tincts e appetits naturals qui disponen làbit de marineria

a aquells qui sots fi de la art de marineria prenen los sig-

nificats dels arbres en 1 Arbre ymaginal ab les branques

del Arbre humanal. E aquell qui pren mills los significats

dels arbres e aquells applica a la fi de marineria qui es

guanyar,^ es pus savi c pus sobtil mariner que altre, e a

aquell fa millor comanar la nau e la mercaderia.

g) De cavalleria

L•iQ cavaller consira la fi de cavalleria, la qual li fa consi-

rar bon cavall e be cavalcar, e forts espasa ab que pusca

ferir, e lança ab que pusca de luny ferir, e fort escut ab

ques pusca 7 cobrir, ardiment per sofferir e vergonya per

paor de fogir. E fa li considerar manera com pusca dece-

bre son enemic e el pusca vèncer, e de son offici pusca

haver* utilitat e honrament e bona fama de les gents. E
aquestes consideracions comencen primerament en les pri-

1. P, ornamenti.— 2. B, ab los altres arbres.— 3. A, dels altres arbres.

-4. A, calamicía.— 5. A, els corses daquelles: B, e les coses daquelles.

-6. A, qui en guanyar: B, qui es gany. — 7. A, puga.— 8. A, manca haver.
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meres formes naturals sembrades en los arbres, qui dispo-

nen les formes artificials qui son estrumcnts a la art de ca-

valleria; la qual art han en hàbit los cavallers, los uns mills

que Is altres, segons que saben concordar les formes pri-

meres naturals ab les formes secundaries artificials.

h) De gramàtica

'

Gramàtica es art qui ensenya a parlar ordonadament, e

posar accents en los vocables segons ques cove, e concor-

dar los verbs els noms e les preposicions, els substantius

els adjectius, e les altres parts de la art. E aquest orde e

procés comença primerament en les formes primeres sem-

brades en los arbres en qui son ordenades segons cors

natural, del qual orde ha lo gramàtic estinct natural d on

trau lorde del hàbit artificial en parlar e en fer bon latí,

e en esquivar fals accent, en lo qual latí pos ios significats

dels vocables qui son en vulgar.

i) De lògica

LfO lògic consirant la fi de lògica, *consira fals e ver; e

consira la falsetat e la veritat sots forma de nom e de verb:

sots forma de nom, per ço que haja conexença de les coses

qui estan e de ço que son, 3e per ço deffenex los noms,

e consira e deffenex lo verb per ço que haja conexença de

les obres que fan les substàncies; c en aquests dos comen-

çaments estan totes coses, ço es a saber, estar e obrar. E
a encercar aquests començaments, ha lo lògic les secunda-

ries intencions qui son significats de les coses reals, de les

quals tracta lo natural, e de les quals lo lògic trau los

noms e les semblances de les obres naturals. E sobre acò

posa en les sues consideracions los .x. predicaments els

genres e les espècies e les differencies e les proprietats

els accidents, e posa les màximes denant la conclusió, e

ha manera* en argüir e en significar* les coses falses ésser

veres e les veres ésser falses, per ço que de veritat e de

I. A, gramatiga (pastim),— 2. B, de la lògica.— 3. B, e de que son.

-4. A, e manera.—5. B, e a significar.
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falsetat pusca mills conexença haver; e enaxí de les altres

coses qui a lògica se pertanyen. E totes aquestes consi-

deracions comencen en los estincts naturals e primers qui

en los arbres son sustentats c realment en ells sembrats,

e bons e grans e amables e vers e distincts la un del altre;

e de totes aquestes reals formes, es dispost làbit de lò-

gica com venga de potencia en actu per 1 agent artificial

qui pren les semblances en 1 Arbre ymaginal dels altres

arbres, per ço que d aquelles semblances la art de lògi-

ca pusca bastir e ordenar, e de les reals coses conexença

haver.

j) De retòrica

Lo retòric tracta com pusca parlar bells vocables, per ço

quel seny d oir naja plaer e que per 'aquell plaer pusca

moure la volentat dels oidors a complir ço que desira lo

retòric 'qui fa de retòrica 3 estrument com pusca a la fi

que desira, venir; lo qual estrument deriva dels comença-

ments primers e del ornament* que han natural e de la

natura dels estruments desús. E d aquestes natures prime-

res sembrades en los arbres, pren lo retòric* en 1 Arbre

ymaginal semblances belles e ordenades e dispostes a

plaer, posades aquelles semblances en paraules ornades^

ab bells adjetius partícips e verbs; e posades aquelles pa-

raules en bells e plasents eximplis e en ornades ^ saluta-

cions e humils pregueres^e degudes demandes, e prome-

tents coses agradables. On, com lo retòric tocaries naturals

formes e començaments que nos havem posats en los ar-

bres, e applica n aquells al hàbit de retòrica, adones ha

manera e gran matèria a usar de la sua sciencia e de acon-

seguir les coses que desira, a les quals per retòrica cuy-

da venir.'"

t. B, e per.— 2. A, lo tronc,— 3. B, qui fa la retòrica.—4. B, orde-

nament.— 5. A, e aquestes natures... pren retorich.— 6, B, ordenades.

—7. A, honrades.— 8. A, preguaries (?): B, pregueries.—9. B, tocan

(tocant ? toca en ?^.— 10. A, cuya venir.
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k) Ve aritmètica

Larismètic consira quantitats discretes moltiplicades de

discretes quantitats reals en semblances fantàstiques^ du^

les quals moltiplica nombre lo qual posa en figures qui

aquelles quantitats signifiquen certes; ' e per açò consira

un e la sua figura, e dos e la sua figura, e .x. e la sua figu-

ra, e .XX. e la sua figura, e .C. e mil e lurs figures, e enaxí

de les altres; e consira los assituaments de les figures se>

gons que estan denant o detràs en la art d alguarisme. *E
encara, consira los assituaments de les substàncies, axí com

les pedres d on es feta la torre, lo nombre de les quals de-

sira saber, e enaxí de les altres coses qui a la art se per-

tanyen; a la qual art vé a fi si del ordenament 3 desús e de

les formes primeres qui estan en los arbres naturals, sab

conexença haver: car enaxí apar làbit de arismètica en

aquelles formes, com ymage^en lo mirall, com sia açò que

nombre numeral sia ymage vista en nombre real e de co-

ses veres singulars e distinctes, e en la ombra ^ d aquelles

aparega la sua semblança.

1) De geometria

L•o geomètric consira les quantitats continues, e mesura

aquelles del començament tro al mig, e del mig tro a la

fi, e fa lo cercle en quant consira en ell lo mijà qui es cen-

tre al qual es circumstancia lo cercle; ^e en après consira lo

quadrangle el triangle qui complexen lo cercle. E a aques-

tes figures vé segons que pren les semblances dels hàbits

desús naturals, les quals applica a la sua art per ço que sa-

pia les quantitats de les torres, els mariners los espacis e

Jes quantitats qui enfre los uns vents els altres estan. On,

enaxí com sanitat es començament de medecina, enaxí les

quantitats continues e reals desús son començaments de les

1. B, certes quantitats signifiquen.— 2, B, dalgorisme.— 3. A, orna-

ment.— 4. A, com ymagina.— 5. P, el in numero. -6. A, qui es cercle al

qual es circumstancia lo cercle: P, quoJ est centrum cuius circumferentia

est circutus.
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quantitats artificials abstractes de la matèria de les quals

lo geomètric mesura les coses mesurables segons la sua

art. E a aquesta art ' ajuden majorment los assituaments na-

turals dels quals havem tractat en 1 Arbre elemental, c en-

cara en aquest navem tractat en les sues fulles.

m) De música

Lto músic consira les vous* dispostes a ésser altes e baxes

e mijanes, longues e breus, grosses e primes, proporciona-

des als accents de les vocals e de les consonants, per ço'

que pusca ornar les vous e les melodies dels estruments

qui son plaents a oir e alegrar* los coratges dels homens;

e per açò ordena art e manera com traga les vous qui es-

tan en disposició de plaent sò e vou com venga en actu

làbit musical. Els començaments primers e naturals estan

en les formes que dites havem en lo procés dels arbres,

dels estincts^dels quals lo músic ha estinct natural del qual

trau làbit musical, axí com lo ferrer qui trau lo clauell de

la massa del ferre, de potencia en actu, per ço que ús de

la fi per raó de la qual es ferrer; e per açò son les rayls

els troncs e les altres parts dels arbres començaments pri-

mers e naturals don devallen los començaments artificials

de la art de música.

n) D astronomia

Lastronomiàn^ consira les natures dels corses celestials, e

les influencies e les impremsions que fan en los corses sa-

jús qui reeben aquelles influencies e empremsions, segons

les quals son disposts e moguts a obres naturals segons les

rayls dels arbres, els troncs branques rams fulles flors e

fruyts; e per açò lastronomiàn consira les esteles fixes en

lo fermament, lo qual departex en .xij. parts qui son los

.xij. signes, ço es a saber: Àries, Taurus, Gemini, Càn-

cer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricornus,

I. B, [e en aquesta art].— 2. B, ueus (passim).— 3. A, e per so.

—

4. B, en oyr e a alegrar.—5. B, del estínc.— 6. A, estronomian: B, es»

tronomia (passim).
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Aquarius Piscis. ' E a aquests atribuex les qualitats de les

branques del Arbre elemental, axí com an Àries a qui*

atribuex la qualitat del foc, e an Taurus la qualitat de la

terra, e an Gemini la qualitat del aer, e an Càncer la qua-

litat de laygua, e en axí dels altres^ per orde. E diu que

nAries es movable e masculí, e la sua planeta es Mars, e

diu que es bo lo seu cap en lo mijà e en la h, e enaxí dels

altres per orde. Encara consira 1 astronomia Ics .vij. pla-

netes errants, ço es en Saturnus en Jupiter en Mars en Sol

en Venus en Mercurius e la Luna; e a aquestes planetes

atribuex les qualitats dels elements effectivament e appro-

priada, segons ço que requeren los elementats sajús qui

han necessitat de les natures desús, per ço quels^ mouen

als cstincts naturals de les coses engenrables c corrumpa-

bles, c a les maneres com pusquen viure les plantes els

animals, o esdevenir en privació e corrupció, per ço que

no cés lo cors natural. E disen quen Saturnus es de la

complecció de la terra e es mal, e es delí lo plom el di-

sabte; en Jupiter es de la complecció del aer e es bo, e

es delí 1 estany^ el dijous; e enaxí dels altres per orde.

|[ Consira encara los moments e les hores els dies

els meses els anys, els moviments de les coses, e segons

que son les conspeccions e esguardaments^dels signes e

de les planetes, per los concorriments d aquelles, mudats

en diverses estaments de temps,* consira lo judici de Ics

coses en gran abundància o en poca de les plantes, e en

sanitat e malaltia, e en guanyar e en perdre, e en offïcis

e en vencements de batalles, e enaxí de les altres coses

semblants 9 a aquestes. E a totes aquestes coses son natu-

res primeres les generals rayls troncs branques rams'^fu-

I. A, acarius pices: B, acarius picis (formes usuals),— 2. B, en àries

en qui.— 3 B, en àries.., en taurus,,. en gemini... en càncer,., e en axi

de les altres.— 4. B, de les altres.—5. B, que les.— 6. B, e es del plom,.,

e es del estany, — 7. B, les compleccions els esgardamens.— 8. B, posa
punt final: P, posa punt i calderó.— 9, B, de les altres semblans.— j o. A,
B, manca aquest mot.
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lles flors c fruyts dels arbres naturals, qui segons lurs dis-

posicions e natures son disposts a reebre les imprensions

desús, axí com la teula qui segons sa disposició reeb la in-

fluencia del sol per lo foc e la terra; e la cera qui reeb

molliflcació e desolvement per lo sol el foc e laer; e en

axí de les altres coses semblants a aquestes. E per açò als

astrolomians es molt necessari saber la filosofia qui es de

generació e corrupció, e es significada en lo tractat e pro-

cés que havem fet en los arbres naturals.

o) "De la sciencia de dret

Lto jurista consira justícia de coses ' degudes a esquivar

coses no degudes, per ço que sia pau en les gents e cari-

tat enfre ells en amar Deus e servir, e a ell * fer reverencia

c honor que li cove; e per ço dien que is començaments

de dret son: Honestament viure, e a cascú retre ço que li

cove segons son treball e la necessitat que ha a viure, e

que am Deus, e que no faça tort a son proïsme. E car de-

fall caritat en les gents, e be especial es mes amat que

públic, es atrobada sciencia de dret, en la qual son posa-

des leys e canons a conservar ço que a pública utilitat se

cove, e encara a específica e al orde ^ d aquell bé; e per

açò son atrobats jutges advocats e doctors a mantenir la

sciencia de dret segons manament del papa e del empera-

dor. E a aquestes posicions que han fetes en qui la scien-

cia es sustentada e rectoricada,'*son començaments natu-

rals les primeres coses que en los arbres posades havem,

les quals son generals als particulars en qui està la sciea-

cia de dret; els quals particulars* pot hom examinar e co-

nèxer lurs veritats e natures e les entencions per que son

en lurs universals posats, en lo procés dels arbres generals

e primers, los quals son necessaris a tot jurista a saber

per ço que de la sua sciencia pusca mills conexença haver,

e dels defalliments dels particulars pusca recórrer a les

1. B, causes.— 2. B, e seruir a ell.— 3. B, e lorde.— 4. B, punt final;

P, punt i calderó.— 5. A, els particulars.
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perfeccions desús e generals, c posar concordança enfre

les coses generals e especials, enaxí com enfre 1 tot e ses

parts.

p) De medecina

Es medicina per ço que sia sanitat; e per açò lo metge

consira les qualitats de les coses necessàries a conservar

sanitat e a destrofr malaltia causada per los accidents na-

turals; e per açò dispòn e ordona la matèria ' del pacient

com retorne en actu la sanitat qui ésser hi solia, e consi-

ra *decoccions e empastres e latovaris,^ banys e sagnies e

dietes, e les altres coses semblants a aquestes.

|[ Consira encara los graus de les febres c la simpli-

citat e entrepolació* d aquelles, e encara los graus de le»

compleccions qui estan en les medicines; e consira les

hores en les quals comença la infermitat e en les quals

fenex, e enaxí de les altres coses que significades havem

en los Començaments de medicina. On, a totes aquestes co-

ses particulars sajús son primeres les coses naturals qui

estan desús, les quals en lo procés dels arbres posades

havem; de les quals per estinct natural consiraren los pri-

mers metges làbit de medicina e la sua art; e per açò

aquells començaments primers son molt necessaris a sa-

ber a aquells qui de la sciencia de medicina sentremeten,

per ço que per los universals començaments pusquen ha-

ver conexença dels particulars. E aquells* qui tan sovén fa-

llexen en lurs esperiments, no han conexença dels comen-

çaments primers e naturals; e per açò moren moltes gents

per los metges, Ics quals^sens ells viurien per la concor-

dança ? desús els appetits e estincts naturals en la indús-

tria que donen a regir lurs particulars, axí com per 1 estinct

natural ha lo cà indústria a menjar les herbes per ço que

faça vòmit e gít les coses nocives e indigestes, per ço que

I. P, nainram. — i. A, hi consira —3, B, cmplastres e latòarít.

—

4. B, de entrepolacio.— 5. B, e aquells metges.— 6. B, los quals.— 7. A,

concordansia i concordancia (pastim).
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sanitat pusca haver; e açò metex fan los gats segons que

navem esperiencia.

q) "De filosofia

Lo filòsof ama saber veritat de les coses per ço que en

aquell saber delectació pusca haver; e per açò esforça son

enteniment a haver un hàbit universal, dejús lo qual pus-

ca haver conexença de moltes veritats naturals e de molts

hàbits de sciencies esteses 'en moltes veritats, ço es sa-

ber, en lurs semblances. E per açò lo filòsof consira les

coses primeres e reals, e per aquelles devalla als reals par-

ticulars e encerca aquells ab les coses primeres; ei seu

encercament està en pujant e en devallant^de les coses

dejús a les desús e de les desús a les dejús, e en los ef-

fectus d aquelles ha delies conexença. E les coses prime-

res c naturals "» havem significades en los arbres naturals e

en lurs parts de les quals son ajustats assituats e de molts

hàbits vestits.

r) De teologia

Lo teòloc parla de Deu en quant la sua essència pro-

prietats dignitats e les obres que ha en sí metex e en les

creatures; e sotsposa que Deus ha tot compliment en son

estar e obrar, e que no ha negún* defalliment ni de negu-

nes coses * freytura, e que es fi e compliment de totes crea-

tures. E en aytals consideracions lo teòloc seguex la fi de

les branques del Arbre humanal, e encara de les rayls e

de totes les parts del arbre; e per açò ha major delectació

en ses consideracions que negún altre, per raó de la no-

bilitat del object. E quant ^senclina a considerar les natu-

res primeres segons filosofia, adones vé a sciencia e con-

vertex les posicions primeres que ha fetes en teologia, en

necessaris arguments e raons; e per açò los teòlocs filò-

sofs ' han major delectació en teologia que los altres, per

1. B, discretes.— a. B, en puian c dauallan.— 3. B, primeres natu-

rals.—4. A, degun.— 5. B, ni de nulles coses.— 6. A, can: B, cant (pas-

sim).—7. A, los theolocs e philosophs.
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ço car atenyen de necessitat los començaments positius

que simplament son considerats segons auctoritats e op-

pinions de coses veres; per que íilosofía es molt necessà-

ria a saber teologia, e a vençre les errors e les enjuries

e falses oppinions qui son contra les veritats, en les quals

teologia es sustentada, e per ella es' habituada.

6. Del silus del Jlrbre humanal

L^Arbre humanal es assituat de .v. natures de les quals

es ajustat; car la un assituament* ha per 1 Arbre elemental

e altre per lo vegetal e altre per lo sensual e altre per lo

ymaginal e altre per lo racional; car per lo elemental ha

cors circular quadrangular e triangular; ^e per lo vegetal

ha corporalitat assituada segons les figures del Arbre ele-

mental qui conten en sí major corporalitat quel vegetal; e

per ço simplament no pot hom cogitar figura corporal se-

gons 1 Arbre vegetal, car la sua corporalitat nos pot tocar

ni vecr. E lassituament que delia prenen en Pere e en

Martí, es per generació e corrupció, privació e renovació,

e encara per les altres parts del arbre; e la assituació qui

es per lo sensual, es segons que les potencies sensitives

son assituades en les branques els rams e les fulles flors e

fruyts, segons que parlat navem. E açò metex es del Ar-

bre ymaginal qui es de les semblances dels assituaments

reals; e açò metex del situs del arbre racional segons que

delí dit havem, en lo qual es assituat per memòria en lo

coc^e per 1 enteniment en lo front e per la volentat en lo

cor, e per lo tronc en totes les parts del cors.

7. "Del temps del Arbre humanal

JL/Arbre humanal està en temps, e està en temps se-

gons les disposicions < dels arbres dels quals es ajustat; car

I. A, e per dl es. — 1. B, car .i. assituament.— 3. B, circulat qua-

drangular e triangulat— 4. A, toc: B, tors (i tos més avalí).— ^. B, dis-

poycions (passim).
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segons qucis arbres son diverses, • estan diversament en

temps, axí com lo foc qui en tots temps* escalfa en Martí;

e ]a vegetativa qui en un temps fa estar sà en Martí, ^e en

altre malalt; e la sensitiva li fa en un temps sentir calor e

en altre fredor, e en un temps fam e en altre set; e la yma-

ginativa en un temps lo mou a delit e en altre a ira; el

racional en un temps a justicia e en altre temps a coses no

degudes. Emperò temps està tota hora* en en Martí sim-

plament, e en Martí atretal en temps; < mas car en Martí

C5 de diverses parts e natures, diversifica temps en sem-

blances de temps qui no son de la sua essència, enaxí com
1 enteniment qui pren la semblança del corb en la ymagi-

nació e consiral en un temps blanc e en altre negre, la

qual consideració no es de la essència del corb ni de la

sua color, mas que es espècia moltiplicada de semblances

de color e de la figura del corb impremptes en la ymagi-

nació en la qual 1 enteniment les imprem, ^enaxí com les

letres del segell qui en la cera impremem lurs semblances,

les quals no son de lur 7 essència.

8. Det he del JIrbre humanal

L^Arbre humanal està en loc e loc està en ell, enaxí com

parts qui estan les unes en les altres. Emperò en Martí

està tot en loc, mas tot loc no està en en Martí, car si tot

hi estava, no haurien lo leó c la torre loc en que estesscn.*

Mas en quant en Martí es determenat segons los .v. ar-

bres dels quals es ajustat, està diversament en loc, axí com

per una manera hi està segons 1 Arbre elemental qui 1 de-

termena en loc qui en sí conté figura circular triangular c

quadrangular, 9 e plena de lonc ample e pregon; e la vege-

tativa fa estar en Martí en loc '"en quant fa la sua figura

I. B, diucrsificats.— 1. B, tostemps (passim).-~y A, falta en Marti.

— 4. B, tota hora temps esta.— 5. B, en temps atretal.— 6. B, les im-

prenta.—7. B, de la lur.— 8, B, estiguesscn.—9. A, quatrangular (pas-

tim).— 10. B, falta fins al mot toc de més avall.
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vegetada; e la sensitiva atreta!, fa estar en Martí en loc

en quant es estesa en la vegetada e en la elementada; e

la ymaginativa atreta! en quant se posa enfre !o front el

tos on se fa la fantasia el multiplicament de les espècies

fantàstiques sots espècies de ymaginació;' e la racionativa

fa estar en Martí en loc en quant lo mou de un loc en al-

tre; e està en Martí en loc accidentalment* en quant se po-

sa en major virtut en un loc que en altre, axí com en lo

cervell en quis posa per membrar e entendre e en fer ju-

dici de les coses, e en lo cor per amar e per elegir 3 les co-

ses bones e desamar les males. Mas emperò la racionativa

no està en loc simplamcnt, mas accidentalment, segons les

condicions d aquellsen qui està, axí com 1 arbre de la nau

qui està mogut d un loc en altre per raó del moviment de

la nau en qui 1 arbre està.

VI

"De les flors de Jlrbre humanal

Ic^^fJ^ ES flors del Arbre humanal son de .v. natures,

^l^^'j ço es saber, de natura elemental vegetal sensual

iJ^^/Jr^l ymagina! e racional. Per la elemental es la flor

elementar, en quant hom es elementable e elementatiu, d on

es^elementar: elementable es en quant es engenrable^dels

.iiij. elements; elementatiu es home qui engenra altre home,

e per açò 1 elementar es la flor d on se segucx elementat,''

e es per ço flor, car les rayls del Arbre elemental el tronc

I. B, el montiplicament de les espècies de ymaginació.— 2. B, ac-

cidental: P, et in jHíartino íocus comislit aocidentaliter.— 3. B, eliger.

—

4. B, daquelles.'— 5. B, resulta (coiretgit).— 6. B, generable.— 7. B, lo

elementar.. lo elementat.

Akbre de SciENaA-l-15.
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les branques rams e fulles, san naturalment a la flor qui

està desús per majoritat de fi en quant es pus prop a cle-

mentat qui es part del homenificat.

2. Vegetar es flor en aquest Arbre a la qual san les

rayls del Arbre vegetal, el tronc branques rams e fulles;

e es per ço flor, ' car per ella viuen los homens de les co-

ses defores qui intren dedins per gustar e tocar e odorar,

les quals la vegetació vegeta e transmuda en espècia dome,

sens les quals viure no poría.

3. Sentir es flor per la qual senten los homens en

veent oent odorant gustant palpant e parlant; e es per ço

flor, car les rayls del Arbre sensual, tronc branques e rams

e fulles, san a sentir per ço que los homens senten e sien

sensats. E la flor de sentir es general en quant s estén a

moltes flors, co es a saber, a flor de veer d oir de odorar

de gustar de tocar e parlar.*

4. Ymaginar es flor del Arbre humanal,3a la qual san

les sues rayls tronc ^branques rams e fulles; e es per ço flor,

car per ymaginar ^ retenen los homens en memòria les co-

ses absents qui son estades vistes oídes odorades gustades

palpades e parlades.

5. Racionar es flor a la qual san les sues rayls tronc

branques rams e fulles; e es per ço flor, que 1 ome sia ra-

cionat e que ço que fa,^faça ab raó, car les coses qui son

fetes ab raó, son bones grans durables virtuoses e veres e

amables, e en elles usa hom d enteniment e de la fi per que

es creat; e quant fa lo contrari, es enaxí com 1 animal brut

en ses obres, e fa estar ocioses les flors qui li son dejús,

per la qual ociositat, a la fi per que son no poden venir.

E en aquest pas pot hom conèxer com greu cosa es pec-

cat qui tantes nobles flors desvia de la fi per que son.

I. B, e per asso es flor.— 2. A, e palpar.— 3. B, ymaginal: P, imagi-

naíís.—4. B, troncs.— 5. B, esmaginar.— 6. B, e ques que fa.
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Vil

Del fruyt del Jlrhre humanal

HII^>Sn O fruyt del Arbre humanal es doble, car la un es

pi^ÀjO' per raó de existència e 1 altre per raó d agencia.

Bfek.>J! Ĵ Aquell qui es per raó de existència, es fruyt per

lo qual home està ço que es; e aquests fruyts han los fruyts

qui li estan de)ús, per ço que sia homenificat del elemen-

tat vegetat sensat ymaginat e racionat. E en aquest fruyt

està altre home 'en potencia ab les condicions dels altres

fruyts, les quals lo pare pot dar al fill que engenra, exccp-

tat I Arbre racional qui vé per creació; e per açò han los

homcns libertat, car si venia per generació 1 Arbre racio-

nal, haurien se enaxí los homens a racionar naturalment,

com a veer oir odorar gustar tocar e parlar, e serien per-

duts los mèrits e les morals virtuts, e molts d altres incon-

venients sen seguirien.

2. Lo fruyt qui es per la agencia es segons la fi, ço

es a saber, que home es per ço que Deus sia membrat en-

tès e amat per home, e honrat e servit. E aquest fruyt es

pus alt e pus noble quel primer, car lo primer es per ço

que aquest sia, e la sua noblea està en la virtut e noblea

qui es del object*qui es Deus, digne de tota honor e dig-

ne com sia més amat membrat e entès, honrat c servit,

'

que neguna altra cosa. E en aquest pas pot hom conè-

xer com gran falliment-^fan aquells homens qui amen més

lurs fills en quant son homenificats e delís dirivats, que en

I. P, stat alius fruclus.— 2. B, en la sua (tatxat aquest mot) uirtut c

la noblea del obiect.— 3. B, membrat e en totes coses ondrat (passim) e"

teruit.— 4. B, defalliment.
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quant son creats ' per honrar Deus e servir, car * en lur

intenció fan de la fi major, menor; e per açò usen contra

raó e contra lurs començaments naturals, e estan desviats

de la fi per que son; en lo qual desviament no poden a

glòria venir.

3. Açò meteix se seguex en los homens qui amen més

sí meteixs honrar que honrar Deu, ^e amen més los fruyts

de les branques sensuals e les flors, que de les racionals,

e son enaxí com la pera qui de loc alt devalla al loc baix,

e en aquell devallament devallen los homens en labís del

qual^null temps no ixiràn ni hauran ab que a la glòria de-

sús pusquen pujar, car lo cap tenen a enjús els peus a cn-

sús en quant pervertexen les intencions primeres en les

derreres.

I. B, en quant son [dels hominificats e diriuats que car son] creats.

— 2. A, manca aquest mot.— 3. B, com los homens qui amen mes si

eleys honrar que hondrar deus.—4. B, com la pedra qui de loch alt [al

lo(^bays] deualla [e en aquest deuallament deuallen los homens en abis]

del qual.



Del Arbre moral

QUEST ^rfere moral es doble: la una part es

de costumes bones e nomenades sots raó de

virtuts guanyades qui son les semblances del

Arbre humanal real; e 1 altra part es de cos-

tumes males apellades sots raons de vicis, e son dessem-

blances de les semblances de les parts del Arbre humanal.

Direm, doncs, de la primera part e en après de la segona.

Primera Part'

|[ Aquesta primera part es departida en .vij. parts, ço

es saber, en rayls tronc branques rams fulles flors e fruyts.

De les rayls del Jlrbre moral

ES rayls del Arbre moral son semblances de les

rayls del Arbre humanal, axí com bonea moral

qui es semblança de bonea real, e granea moral

de granea real,*e perseverança moral de duració real, e

poder moral de poder real, c entendre moral de entendre

I. A, B, manca aquesta rúbrica — i. B, manca aquest membre.
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real, e amar moral de voler real, e virtut moral de virtut

real, e veritat moral de veritat real, e delectació moral de

glòria real, c differencia moral de differencia real, e con-

cordança moral de concordança real, e contrarietat moral

de contrarietat real, • c començament moral de comença-

ment real, e mijà moral de mijà real, e fi moral de fi real,

e majoritat moral de majoritat real, e egualtat moral de

egualtat real,* e menoritat moral de menoritat real; e totes

aquestes semblances morals son impremsions de les for-

mes reals e primeres e naturals. E enaxí com les formes

reals e substancials son de .v. natures, segons que havem

dit en 1 Arbre humanal qui es de .v. arbres, son les im-

premsions morals semblances de les .v. natures reals, axí

com bonea moral qui es bona 3 sots raó de elementació ve-

getació sensualitat ymaginació racionalitat.

2. Es bonea moral sots raó de elementació, axí com
lomc bo qui usa de les coses elementades ordonadament

en quant les applica a la fi per que son, axí com lo pa e Is

diners qui son coses bones elementades, e fa d aquelles al-

moyna als pobres qui les demanen per nostre Senyor qui

les ha creades per ço que Is homens pobres e rics ne viuen.

3. Es bonea moral semblança de bonea vegetal en

quant los homens bonament usen de les coses vegetades,

axí com lome bo qui les coses vegetades ajusta per ço

quen faça bones obres per les quals Deus sia honrat c

servit, e pren d aquelles ço qui es necessari a son viure, c

dona aquelles a la necessitat dels pobres, per la necessitat

dels quals 1 Arbre vegetal les trau dejós la terra c les fa

esdevenir en fruyt, c lome bo ajusta aquelles e partexles

ab justícia e caritat a aquells qui les han mester, e delies

pren ab justícia e temprança per ço que pusca haver vida

bona ab la qual Deus pusca servir.

4. Es bonea moral sots raó de sensualitat, axí com

I. A, manca aquest membre.— 2. B, manca aquest membre.— 3. A,
qui es bonea.
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lome bo qui usa bé de sentir en son veer oir e en les al-

tres flors de la sensitiva qui son bones; e usa bé de veer

quant veu' Ics coses sensibles e delies pren los bons signi-

ficats que signifiquen, axí com en veer bell fill, bella fem-

bra, bella flor, bell cavall, bell falcó, en qui hom deu*loar

Deus qui tan belles creatures e tan bones ha creades. E
açò metex de les altres flors, axí com lome bo qui com ou

sonar los estruments e ou 'les paraules de Deu, usa be

daquell oir en quant consira la bontat que les paraules sig-

nifiquen e la bona melodia qui es en 1 altra vida oída.

5. Es bonea moral sots raó de ymaginació, axí com
lome bo qui ymagina les coses e trau de la ymaginació

bons significats los quals applica a bones obres, axí com
lome qui ymagina obres de misericòrdia, c d aquella yma-

ginació se mou a les obres qui son bones; e con ymagina

belles fembres e la ymaginació lo mou a carnals delits, e

ell se mou al contrari a ymaginar les coses leges^qui son

en les fembres, les quals no son dignes de nomenar ni es-

criure, e daquell moviment se mou a castetat qui es bo

moviment.

6. Es bonea moral lo membrar bo e entendre bo e

amar bo, e es la bonea gran segons la granea del membrar

e entendre e amar, e es durable segons que duren lo mem-
brar entendre e amar, e pot ésser poderosa en lo bo « mem-

brar entendre e amar, e axí de les altres coses semblants

a aquestes. Per que en Icxempli que havem donat de bo-

nea, segons les .v. natures reals dels arbres, pot hom en-

tendre la granea mora! qui es de les granees reals sem-

blança, segons les .v. natures dels arbres; e açò metex de

duració moral e de les altres semblances morals.

7. Enaxí^com les rayls naturals e reals se donen lurs

semblances les unes e les altres, axí com bonea qui dona en

I. A, e vsar be de veer car veu. — 2. B, deu hom. —'3. B, que quant
ou sonar los estruments ou. —4. B, letges.—5. B, en bo.— 6. B, E en

axi: P, sicul (seguit sense calderó ni punt).
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1 Arbre elemental sa semblança a granea e granea la sua a

bonea, c enaxí de les altres, se donen les rayls morals

lurs semblances, axí com bonea moral qui fa bona gra-

nea moral, e granea moral qui ' fa gran bonea moral, axí

com lome qui ha gran animositat en la batalla per ço car

tem vergonya e ama honrament, la qual granea bonea fa bo-

na e la granea fa gran la bonea, car aquella bonea es gran

qui esquiva vergonya de grans falliments e per qui venen

grans felicitats e honraments. E per açò com los homens

ornats e vestits de moralitats son* tocats e temptats per al-

cuns falliments, cascuna moralitat toca laltra e dona a lal-

tra^sa semblança, e enaxí fortifiquen lome en virtut contra

vici, e en aquella lacostumen. On, enaxí com la mostalla*

ha natura que on hom més la mena pus forts es, o enaxí

com la bèstia repropria que on més hom la fér que vaja en

avant e ella més torna a rera, e açò metex es de mala fem-

bra qui no reeb correcció, enaxí los homens virtuoses on

més son tocats e temptats í com sien moguts a vicis, més

se mouen als contraris dels vicis, ço es saber, a les virtuts

morals qui han en costuma que sajuden les unes ab les al-

tres ^contra lurs enemics. E en aquest pas pot hom conè-

xer com Deus lexa temptar los homens justs als demonis

e als homens mals, e a pobrea e a malalties e a desonors e

a les altres coses contraries a prosperitats, per ço que ells

sien pus forts e usen pus sovén^dels hàbits de virtuts, car

on més ne usen, mills son disposts com Deus hi meta la

sua gràcia qui requer gran loc que sia bo e en qui molta

nic pusca caber.*

I. B, manca qui,— 2. A, com son — 3. A, a altre.— 4. P, sinapis.—
5. B, a enrera, e asso meteys es de Ja malha fembra qui no rep correc-

tio. e en axi los homens uiriuoses on mes son tocats e reptats.— 6. B,

qui han en cascuna que saiuden les vnes a les altres. —7. B, soueny

(passim).—8. A, nhic pusca cabre: B, ne pusca caber
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]]

Del tronc del Jlrhre moral

1^^^^ O tronc del Arbre moral es de les natures es-^^
Jü^^' sencies de les sues rayls de les quals es ajustat,

^J^gèggQ e es costuma confusa e general en qui estan en

potencia les costumes particulars de les quals los homens

ben acostumats son habituats, segons los hàbits que traen

del tronc en les branques rams fulles e flors e fruyts on*

aquells nexen ixen e estan, segons que duren per duració,

e que son arnats per volontat e possificats per poder c

bons per bontat e moguts a la fi per que son com 1 ente-

niment entén aquella fi; e la concordança concorda los co-

mençaments e mijans com a la fi pusquen venir contra con-

trarietat, qui Is començaments els mijans 3 contradiu per ço

que concordança estía ociosa en los hàbits e buyda de la

sua fi.

2. Es lo tronc del Arbre moral invisible, e nos pot

tocar ne ymaginar sots figura circular quadrangular ni

triangular; e açò es car no es de natura corporal, mas

semblança d aquella natura e de la natura ^esperitual, lo

qual cors ateny 1 enteniment en ço que ha entès de les

rayls reals e del tronc real, de qui el tronc moral es sem-

blança sustentada en la memòria qui la membra e la volen-

tat qui la ama; e per açò 1 enteniment trau delí los hàbits

qui son disposts a membrar e a entendre e amar, ^ axí com

làbit^de justícia e de prudència e de les altres virtuts mo-

I. B, cascuna ^corretgit). —2. B, don.— 3. A, [c] migans.— 4. B, car

no es de natura [corporal mas es semblansa delia] e de )a natura.

—

5. B, a membrar entendre he amar.— 6. A, 1 arbre.
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rals, qui poden ésser d aquell tronc a elles enaxí general

segons semblances, com la massa del ferre a figura de col-

tell despaa e de martell.'

]]]

De les branques del Arhre moral

ES branques del Arbre moral son .vij.: les quatre

son cardenals e les tres teologícals. Les car-

SSS) denals son justícia prudència fortitudo e tem-'

prança, les teologicals son fe esperança e caritat. Es díf-

ferencia enfre les .iiij. cardenals e les tres teologicals, en

quant per les .iiij. sà hom a ben viure en esta vida. Tot

hom les pot haver segons que naturalment pot hom trer*

les semblances de les natures primeres del tronc moral en

qui estan confuses e dispostes a ésser aportades en actu.

Mas les tres virtuts teologicals nos poden haver sens la

gràcia de Deu, e aquelles dona a quis vol per ço car son

carreres de la altra 3 vida; emperò volenters les dona als

homcns ornats e vestits de les virtuts cardenals, per ço car

ab aquelles han concordança.

J

1 . De justícia

usTiciA es aquella virtut per raó de la qual los homens

reten les coses degudes a aquells^ de qui son.

|[ Es justicia de les rayls del arbre e majorment de

egualtat, per raó de la qual bonea e granea e les altres se

donen egualment lurs semblances; e en aquella egualtat de

donar nex e està justicia, car justa cosa es que granea do

i.A, ede spaa martell.— a. B, pot trer.— 3. B, daltra.— 4. A, a

aquelles.



Arbre de Sciencia 235

sa semblança a bonea pus que bonea li dona la sua, e bo-

na cosa es que les semblances sien donades egualment, e

gran cosa es donar aquelles semblances egualment, e per

ço car egualment se donen, duren; e per açò justícia es bo-

na e gran e durable en la egualtat dels dons. E en aquest

pas pot hom conèxer que lo donar qui es fet fora egualtat,

no dura, axí com en Martí qui se enuja ' de donar grans

coses an Pere com en Pere li dona poques coses; e açò

es per ço car granea c poquea son coses contraries, ab la

qual contrarietat ha injuria concordança contra justicia qui

es de coses grans e eguals o poques e eguals.

f[ Justicia es virtut per raó de la qual ha la memò-
ria just remembrament e 1 enteniment just entendre e la

voluntat just amar; e per açò la voluntat ama naturalment

justicia per ço que pusca haver per ella just amar, e que la

memòria en ellal pusca* membrar e lenteniment entendre.

B per raó de justicia la volentat ama en la memòria just

membrar e en lenteniment just entendre; per que mou los

homens a just remembrament e enteniment e amament. E
açò metex fan en la memòria ^e lenteniment per ço que

sien vestits dzl hàbit de justicia ensems ab la volentat, e

que tots tres guarden justicia contra sos enemics qui son

injusts remembraments enteniments c volers, los quals san

contra justicia com los homens son ociosos en pendre les

semblances de les natures primeres e prenen les dessem-

blances daquelles, axí com lome mal qui injustament pren

semblança de malea contra semblança de bonea,e en axí

de les altres coses en qui nex e està injuria qui es priva-

ció de justicia.

I. B, qui suia.— 2. B, en ella pusqua.— 3. fas (?) en la memòria: P,

et idem faciunt memona... -4. B, afig al marge: e qui pren poca sem-

blansa de bonea contra gran semblansa de bonea: P, tradueix el metcix

afegit.
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2. De prudència

F^RUDENCiA es aquella virtut per raó de la qual los homens

savis eligen les bones coses e esquiven les males, e amen

més los bens majors que Is menors, e temen més los mals

majors quels menors.

|[ Es prudència majorment per raó del enteniment:

car enaxí com 1 oliver empeltat en lullastre atrau a sa es-

pècia e natura ço que vé del ullastre, axí I enteniment habi-

tuat e vestit de prudència, atrau a sí e a sa natura ço qui

vé sots hàbit de prudència, de bonea e granea duració po-

der volentat e les altres. Per que enaxí com lo foc regna

pus fortment en lo pebre quels altres elements, enaxí 1 en-

teniment regna pus fortment en làbit de prudència que

les altres rayls del arbre; e per açò prudència crex més e

multiplica en los hàbits que 1 enteniment pren, que en los

hàbits que prenen memòria e volentat; e com se pert làbit

e esdevé en privació, ha major colpa 1 enteniment que la

memòria ne la volentat.

'

Q Per ço car prudència participa més ab 1 enteni-

ment que ab la memòria ni ab la volentat, illumina los

objects bons e grans per esperiencia a la voluntat e a la

memòria; e per açò los homens amics de prudència en-

cerquen los espiriments^de les coses quis poden veer

ymaginar membrar e amar, e encara, oir e gustar e to-

car; e aquell encercament cogiten longament tro quel lum

ha illuminat lo remembrament e lamament, per ço que sia

fet 3 lo elegiment de la cosa bona a amar membrar e en-

tendre, e bona a desamar. Per açò la memòria ajuda ei)

aquell temps a fer la elecció el judici, en quant remembra

les semblances de les primeres natures e les dessemblan-

ces-^daquelles; per lo qual remembrar la memòria dispòn

a la volentat la amabilitat de les semblances e la odibilitat

I. P, segueix la lliçó sense calderó ni punt.— 2. P, experimenta.—
j. B, fort.— 4. A, e les semblanses.
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de Ics dessemblances, per ço que la volcntat se moua a

amar la semblança de bontat real e la semblança de gra-

nea real, e enaxí de les altres, e ques moua a desamar lurs

dessemblances. E per açò com 1 enteniment e la memòria

han concordança a representar les semblances bones a la

voluntat contra les males semblances, enclinen la voluntat

a amar prudència e a desamar los seus contraris, com sia ço

que poder sia major en 1 enteniment e en la memòria, que

en la volentat tan solament. Emperò a Ics vegades s esde-

vé que la memòria e 1 enteniment representen a la volentat

les bones semblances e les males, e la volentat elegex'lcs

males e lexa les bones; e açò es per ço car 1 enteniment c

la memòria usen de menor poder e de menor granea de

bontat duració virtut c veritat, e la memòria membra les

menors fins c oblida les majors.

3. DeforHtudo

j oRTiTUDO es aquell hàbit e virtut per qui Is homens estan

forts contra los vicis, e esforcen aquelís a guanyar* virtuts.

|[ Fortitudo es majorment per raó de poder qui reg-

na en bonea granea duració saviea e volentat, veritat e

glòria, differencia concordança, e constreny contrarietat, e

enfortex començament mijà e fi, e majoritat contra meno-

ritat, c cgualtat de coses bones contra egualtat de coses

males; e per açò com fortitudo es tocada contra bontat ab

malca, enfortex bonea ab granea e ab les altres natures

primeres, e com es tocada fortitudo ab poquea contra

granea, multiplica granea en majoritat 3 contra mcnoritat e

poquea. E per açò los cavallers en la batalla estan forts

c ardits, c han gran coratgec gran desirer a vençrc la

batalla; e com son a la taula ^e son tocats e temptats con-

tra temprança, estan forts contra gola ab granea de bon-

tat c de memòria qui membra e de volentat qui ama sa-

I. B, eleg.— 1. B, e esforsen aquelles a gayar.— 3. B, c maioritat.

—

4. A, e ardits ab gran coratge. 5. B, en la taula.
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nitat e paraules degudes, les quals hom no pot haver

quant trop ' menuga e beu; e quant los cavallers son tocats

e temptats per luxúria e per ergull o per altres vicis, po-

der dona a les natures primeres sa semblança e pren les

semblances d aquelles per ço que del hàbit de fortitudo se

pusca vestir e ornar, e dels vicis deffendre. B a ço acorren

les natures primeres, segons quel poder s apodera en do-

nar e en pendre les semblances delies.

4. De lemprança

J EMPRANÇA es aquella virtut per qui Is homens estan pus

sans que per les altres virtuts, e per qui pus sovén vencen

los appetits no deguts.

|[ Temprança es majorment per egualtat que per ne-

gún dels altres començaments primers; e per açò ha major

concordança ab justicia que ab neguna altra virtut, car

enans se ajuda *ab justicia que ab les altres virtuts, car ab

justicia mesura les coses degudes, e ab ella se deffén de

les no degudes. Emperò temprança s ajuda ab fortitudo

contra los grans appetits de menjar e de beure, en quant

fortitudo la conserva tro que es venguda justicia qui min-

va los trop grans appetits e moltiplica los menors, per ço

quels appetits sien eguals en la potencia digestiva e reten-

tiva. E aquesta egualtat metexa ajuda prudència qui ense-

nya cauteles 3 e maneres per quels homens hajen tempran-

ça contra gola en quant, al començament de la taula quels

homens comencen a menjar, mou aquells a remembrar e en-

tendre e amar temprança e a desamar + gola e les circums-

tancies d aquella, e fa als homens consirar la poca utilitat

de sabor el gran perill de malaltia la qual vé per ço car

grans sabors e moltes son' en viandes molt membrades e

amades; per que prudència consella que aquelles sabors

tan grans sien gitades a oblit per ço que temprança sia

I. B, quant hom trop.— 2. A, car abans se inclina.— 3. B, cautelles

—4. B, e desamar.
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membrada e disposta a ésser habituada. On, enaxí com

quatre frares o sorors ' segons estinct natural han manera

e natura que sajuden' contra lurs enemics, enaxí les vir-

tuts cardenals han manera e estinct natural com sajuden

contra vicis.

5. T>efe

J E es virtut qui constreny 1 enteniment a affermar o ne-

gar positivament' coses veres de Deu o daltre.

|[ Es fe per ço que restaure les veritats amables e

membrables e considerables, per ço que les semblances

daquellessien bones-* per les quals sien significades, enaxí

com les coses visibles absents als ulls, les semblances de

les quals en la ymagínació son preses, per ço que les co-

ses visibles sien desirades^e que altra vegada pusquen és-

ser vistes.

|[ Fe es majorment per raó del enteniment qui creu

ço que no pot entendre; emperò a la sua creença ajuden

memòria e volentat, car la volentat vol que atenya sosts-

posant la veritat que per raons necessàries atènyer no pot

en aquell temps; e açò vol la volentat per ço que pusca

atènyer les amabilitats dels objects que 1 enteniment consi-

ra. E açò metex fa la memòria, qui ha estinct natural a les

memorabilitats desirables,^per ço que ab la volentat haja

concordança.

|[ Per raó de fe encerca la intellectivitat'la intelligi-

bilitat de les coses veres e dispòn la matèria a ésser en-

teses per raons necessàries, a la qual disposició ajuda Deus

e ajuda la amativitat de la volentat e la memorativitat de

la memòria; e per açò letiteniment se exalça e s assobtila

aytant com pot a pujar ^entendre per raons necessàries

les veritats de les coses, enaxí com entendre trinitat de

1. B, sors. — a. A, qucs aiusten.— 3. B, possessiuament.

—

4. B, sien

leus.— 5. A, desiderades.—6. A, consirables.— 7. A, la intellectiua.

—

8. B, com pot puiar.
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Deu e incarnacíó, c la creació del mon e la resurrecció dels

homens, el sagrament del altar, el poder del papa lo qual

ha per les claus, e axí de les altres coses; al qual pujament

1 enteniment no pogra venir sens que d abans no sotsposàs

ésser possíbol cosa cascún ' dels objects que dits havem. E
per açò fe ha offici per que I enteniment sotsposa que pus-

ca entendre de Deu coses veres; e es lum al enteniment

per lo qual encerca coses veres, ' e com aquelles ha preses

en un grau de veritat, la fe li dispòn la matèria com encara

pug més a ensús ab major granea d entendre; e açò de grau

en grau, en tant que no pot més pujar. E la fe està desús

e lenteniment dejús, ^enaxí com 1 oliver qui està empel-

tat sobre lullastre, c on més vé la matèria del ullastre al

oliver, més puja ] oliver a ensús, emperò aquella matèria

qui vé se convertex en la sua espècia. E en aquest pas pot

hom conèxer com la fe roman els mèrits que hom ha per

ella, jatsía que lenteniment atenya en un temps coses veres

de Deu per necessàries raons, les quals d abans no atenyia

c sotsposava aquelles ésser veres per raó de la fe.*

|[ Si fe no fos, los homens simples e qui han a trac-

tar de les arts mecàniques, no pogrcn participar ab les ve-

ritats de Deu e de les sues obres qui son greus a entendre;

mas per ço car fe es en aquells, ^ participen ab aquelles

veritats en amant èreent membrant, en axí com participen

ab les sensibilitats que no senten en ymaginant aquelles,

per lo qual ymaginar se mouen a sentir les coses sensibles,

les quals desiren sentir en veent o en oent o en odorant^

o gustant o palpant o parlant.

6. De esperança

EsP»»«ç* e, virtu, qui fa esperar al home la fi que de-

sira, a la qual creu venir més per lo poder e la bonea de

I. B, a cascun.— a. A, manca aquest mot.— 3. B, esta deius.—4. B,

per la uirtut de la fe: P, per virlutem fidei.— 5. B, mas com fe es en

aquelles.— o. B, e en oent e en odorant.
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Deu o daltre, *que per lo seu ni per la sua bontat; e açò

metex de granea duració saviea e volentat.

H Esperança es majorment per la fi que per altre co-

mençament; e ab ella se confien los homens en la miseri-

còrdia* de Deu que Is perdó lurs peccats, per ço car ell ha

major poder de perdonar que ells de peccar; e major es

la sua bontat en fer bé, ^ que la malea dels homens en fer

mal; e la volentat de Deu es pus gran en amar coses bo-

nes e piadoses, que la volentat dels homens. E açò metex

de la saviea e de la duració de Deu; e per açò qui enaxí

espera perdó de Deu, aconseguex la fi que desira.

|[ Los homens qui volen fer alcunes coses per servir

Deu on Deu sia honrat e servit, si aquelles no poden fer

per sí mateixs, per ço com han poc poder, recorren al di-

vinal poder ab esperança del qual esperen ajuda, per ço

car la fi es a honrament* d aquell poder, e aquells homens

aytals han vera esperança. Mas, los homens qui desiren a

alcuna fi venir per ço que ells sien honrats o rics o servits

o salvats e de greus perills^ lunyats, e aquests desirers han

per raó de lur utilitat e no per raó simplament de la ho-

nor de Deu, aquells aytals no han esperança vera, car null

hom en peccant, vera esperança haver no pot, com siaçò

que esperança e peccar sien contraris, e esperança e vir-

tut 7 de justícia e caritat hajen concordança.

|[ Enaxí com la fe prepara al enteniment matèria com

pug a ensús son entendre ^a les altes intelligibilitats, enaxí

esperança prepara a la volentat matèria com pug a ensús

son amar a les altes 9 amabilitats. E açò metex fa de les al-

tres "intelligibilitats e memorabilitats; e per açò esperança

es cosa qui dona als homens gran plaer e repòs, e aytant

com es major, aytant es causa de major plaer e repòs. E

I. A, mes per lo poder de deu o la bonea d'altre.— 1. B, man (7).

—

3. A, bo.— 4. A, es per so car han.— 5. B, per so la fi es ornament.

—

6. B, o seruits o richs e saluats e de grans perills.— 7. B, no pot auer

com sia so que esperansa e peccat sien contraries e esperansa e ueri-

tat.— 8. B, a entendre.—9. A, B, altres.— 10. B, altes.

AuM oE SamcíA-l-ié.
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en est pas pot hom conèxer com Deus soffer que alcuns

homens fills de esperança e cultivadors d aquella sien po-

bres o en greus' treballs, perquè en la bontat el poder de

Deuhajen confiança: car enaxí com gran fredor fa rcmem-

brar als homens la calor del foc, o gran set fa remembrar

la fredor de laygua el loc on es la font, enaxí los treballs

que Is amics de Deu soffiren en est mon per la sua amor,

fa a ells membrar lo gran poder e la gran bontat de Deu.

E açò metex de la sua gran humilitat e piadosa volentat.

7. "De caritat

V-ARiTAT es virtut qui fa companya e solaç damic e amat

qui san*a coses amables.

|[ Per caritat amen los homens Deu e les sues obres,

e amen se los uns los altres e sí meteixs. E està majorment

caritat per la voluntat, que per altre començament, e no

pot ésser plena sens amar qui sia de Deu c domens ab

granea de bontat justícia e amabilitat; e per açò los ho-

mens qui han lur amar en Deu e en sí meteixs, son fills de

caritat e del seu hàbit vestits; mas los homens qui han lur

amar en Deu o en sí meteixs sens granea 3 de bontat justí-

cia e amabilitat, no han lur amar vestit de caritat, mas de

la sua figura qui es contra la forma, axí com laygua calda

en qui la figura de la sua calor es contra la forma de la

fredor sua.

|[ Enaxí com diners e possessions son riquees dels

homens rics, enaxí caritat es riquea dels homens pobres,

co es a saber, que caritat vol que Is homens rics satisfacen

als pobres de lurs riquees en lurs necessitats. * Encara, ca-

ritat es riquea dels rics en los homens pobres, car requer

que los pobres servesquen los rics en lurs necessitats; e

per açò caritat té la un peu en los homens rics e 1 altre

I. B, grans. — 2. B, qui son.— 3. B, e en si meteys senes granea.—
4. B, de la sua fredor.— 5. A, manca la clàusula qui vé fins al mot ne-

c€ssitats de més avall.
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en los homens pobres, e va amar ' per caritat al amat qui

es Deu.

|[ Caritat es semblança de voluntat qui desira les

amabilitats del amat; e per açò fa caritat estar 1 amat en

I enteniment e en la memòria del amic en lo qual està amat

membrat e entès. E per acò caritat es virtut qui dona ma-

jor plaer que neguna altra virtut, e per qui lamic es més

ligat a son amat, com delí nos pusca partir ni hujar delí

honrar e servir. E car en est Libre parlam abreujadament

de les coses, per ço car les gents no amen prolexitat*e

son tost hujats d amar, no volem de caritat dir tot ço ^ que

dir ne poríem.

|[ Dit havem de les virtuts morals. Ara volem dir

com la una ab i altra ha concordança. E acò per ço que

delies doctrina donem com ab les unes virtuts hom pusca*

haver les altres, e als vicis qui son contraris, ^ hom sapia

contradir e ells destroír.

8. "De justícia e prudència

r^RUDENCiA dispòn a justícia los seus objects en quant en-

cerca les coses degudes e no degudes, per ço car es obra

del enteniment qui aquelles entén; ^e per ço, en quant apa-

rella a justícia los seus objects, es per raó disposta a jut-

jar, per raó de la qual disposició es ajudada^per prudèn-

cia a fer lo judici. Açò metex es de justícia qui ajuda a

prudència; car en quant prudència ateny que mellor cosa

es Deus amar que creatura, dispòn justícia a prudència

com haja illustria e manera com moua la volentat dels ho-

mens a més amar Deus que neguna altra cosa, com sia justa

cosa amar més les amabilitats majors e pus nobles, que les

menors e menys nobles. E en aquest pas pot hom conèxer

que com los savis^ homens son temptats contra justícia,

I. B, e f^ [amar].— a. A, prolaxitat: B, proleyxitat.— 3. B, dir so.—
4. B, deies doctrina donam com am les vnes uirtuts puscam.— 5. B, lurs

contraris.— 6. B, qui aquell les entén.—7. A, es aiuda.— 8. B, sauins.
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còm ajuden a justícia ab prudència; e com son temptats

contra prudència, còm li ajuden ab justicia.

9. "De justicia e foriitudo

roRTiTUDO enfortex justicia contra injuria adones com los

homens usen de fortitudo, axí com lo jutge' qui quant es

temptat per diners que do fals judici, c ell consira fortitu-

do multiplicada* de granea de bontat saviea e volentat, e

virtut veritat e glòria, qui son millors coses que diners,

adones contradiu a enjuria e està forts en son judici, per

la qual força ha justicia matèria de jutjar. E açò metex se

convertex en quant justicia justifica fortitudo; car justa co-

sa es que fortitudo ús de les natures de les quals es ajus-

tada, e que sia contra les contrarietats de les sues parts. E
en aquest pas pot hom conèxer com fortitudo fa enans

consirar les coses degudes o no degudes, que la volentat

se moua a amar ni la justícia a jutjar.

10. T^e justicia e temprança

1 EMPRANÇA dispòn a justícia 3 com sia fet bo e ver judici,

en quant temprímça fa estar los homens sans^e haver sob-

til enteniment. E justicia dispòn a temprança les mesures

eguals, segons les quals deu moure los homens a menjar e

a beure atempradament; e encara, a parlar e a messió e a

obrar, e en axí de les altres coses que justicia mesura ab

parts eguals o proporcionades. E quant* los homens volen

trop menjar o beure, parlar o despendre o anar, ajusticia

representa les coses no degudes e les coses degudes al

estinct natura] de temprança, lo qual ha per granea de

bontat; e per la fi per que home es creat, ha concordança

ab lestinet natural de justicia qui es per granea de bon-

tat e per la fi per la qual hom es creat. E en axí estant

I. B, col iutje.— 2. A, multiplica: B, montiplica.— 3. A, dispòn ius-

ticia.—4. P, sapientes.— 5. A, en quant.—6, B, meniar e beure parlar

despendre o anar.
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concordança enfre los dos estincts naturals qui san a una

fi, venç aquella concordança la concordança de gola e de

injuria qui es contra la fi de justicia e de temprança.

1 1 . "De justicia e fe

J usTiciA es raó com sia fe en los homens qui son tan oc-

cupats dels bens temporals en les arts ' mecàniques, que

no poden haver alt enteniment a entendre les coses altes,

les quals ab fe atenyen;* car injuriosa cosa fora qucls ho-

mens no participassen ab Deu e ab les sues veritats parti-

cipants ab les sues necessitats 3 del cors. E per açò vol jus-

ticia que 1 enteniment captiu sí metex en creure les coses

altes que no entén, per ço car occupat esen entendre les

coses baxes. E fe ajuda a justicia en quant captiva 1 ente-

niment a creure coses altes, car en ço que fe fa, prepara a

justicia la matèria com la creença que 1 enteniment ha, sia

vestida del hàbit de justicia qui per raó d aquell hàbit es

disposta a fer ver e bo judici.

J

12. De justicia e esperança

usTiciA prepara a esperança los seus objects en quant es

justa cosa^quels homens hajen major esperança en lo po-

der de Deu e en la sua bontat e en la sua gran volcntat,

que en lo poder que han creat. E per ço car justicia açò

justifica e requer, participa ab esperança; en la qual parti-

cipació esperança usa justament en esperar de Deu ajuda

misericòrdia e perdó, la qual esperança es causa a justi-

cia com haja en ella ver e bon jutjament. E en aquest pas

pot hom conèxer com jutjar e esperar han concordança

contra injuria e desperança. ^

I. P, et in arlibus.— 2. B, les coses altres les quals ab fe aíengyen.
— 3. B, e ab les sues uirtuts participans ab les necessitats.— 4. B, es oc-

cupat. — 5. B, es iusticia causa.—6. B, desesperansa.
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13. De justícia e caritat

J usTA cosa es amar coses amables e desamar coses no

amables; e en quant açò es justa cosa, justícia dispòn a ca-

ritat les sues amabilitats, e no haver en son amar coses no

amables aptes ' a ésser desamades. E en quant caritat s à

a Deu e a son proísme, dispòn a justicia los seus ob-

jects, ço es a saber, les sues justifícabilitats; car justa cosa

es que hom am Deus e son proísme c encara sí metex. E
en aquest pas pot hom conèxer com los homens han col-

pa com no volen amar Deu ni son proísme, per ço car no

preparen a justicia los seus objets en manera que ab ella

haja ^ concordança; e car han colpa, son dignes que sien

punits 3 per justicia.

14. De prudència e fortiludo

r^RUDENCiA e fortitudo han concordança, car fortitudo

prodúu abstinència tro que prudència ha atrobat son ob-

ject lo qual desira, axí com lome qui sabsté de peccat per

ço car fortitudo lo fa fort contra vici, lo qual prudència

ateny, e aquell lexa e eleg*lo contrari del vici. Açò no

pogra^haver fet prudència, si fortitudo no hagués causada

abstinència qui refrèn la voluntat^ del home excitada e dis-

posta a peccar, adones quant la temptació vé. Es prudèn-

cia causa a fortitudo en ço que eleg a fortitudo los seus

objects; axí com lome qui fa differencia, com es temptat

a peccar, enfre los bens menors e majors; c açò metex dels

mals; e per aytal lum de prudència 'product per differen-

cia, ha fortitudo estinct^ natural a estar forts contra vici,

com sia natural cosa que Is bens majors sien més desirables

quels menors, els majors mals mes airables quels menors.

1. B, altes,— 2. B, que ab dl aia: P, quod cum illa habeant.— 3. A,

e car ha colpa es digne que sia punit.—4. A, e [ejlegex.— 5. A, pogue-
ra.— 6. B, qui reffrena uolentat.— 7. A, de differencia: B, de prudència

(corrttgit).— 8. A, a fortitudo ha «tint.
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15. De prudència e lemprança

Jr RUDENciA prepara a temprança la sua matèria en quant

consira sanitat ésser bona cosa, e mala cosa ésser gola; e

car bona cosa es sanitat, ha temprança instinct natural al

bé qui vé per sanitat, e esquiva los mals qui per trop men-

jar c beure venen; e vengut lestinct natural, ha temprança

aquell natural appetit e estinct natural, • en quant prepara

la matèria per raó de la qual prudència eleg les coses per

que està sanitat e esquiva les coses per les quals està ma-

laltia.

P.

1 6. De prudència e fe

ER fe es captivat 1 enteniment a creure coses altes les

quals no pot entendre sots hàbit de sciencia, mas que aque-

lles creu sots hàbit de creença; e aquesta fe ajuda pru-

dència en quant consira la enfermetat del enteniment e la

altea del object; e enaxí consírant, ha concordança ab fe

c prepara a fe* les coses creïbles; e la fe les pren per ço

que les coses creïbles e veres prudència elega, en tant que

en la fe sien restaurades e ella dels seus appetits naturals

pusca usar francament en lo constrenyiment del enteniment

qui les coses creu francament per raó del elegiment que

prudència fa francament. E en aquest pas pot hom conè-

xer la libertat del enteniment qui està per prudència, e la

sua captivitat qui està per fe.

17. "De prudència e esperança

C^AYiEA es haver esperança en Deu per raó de la sua bon-

tat misericòrdia poder e volentat, saviea e veritat; e gran

follia es quis confia més en sos diners o en son saber o en

I. B, e uengut lestinch natural a tempransa aquell natural apetit c

estinc [causa a prudència lo seu instinch] natural: P, et ille naluralis ap-

petitus tt instinctus causat prudentie tuum instinctum naturaíem. —2, B,

ab fe.
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sos amics, que en Deu. E aquesta saviea e follia consira

prudència, e per açò causa esperança, e la esperança es

matèria e subject a prudència com elega 1 àbit de saviea

de bontat de granea poder e voluntat. E açò metex del

hàbit de misericòrdia ' en quant fa consirar esperança la

gran misericòrdia de Deu 'qui es major que Is peccats dels

homens; lo qual hàbit prudència eleg, per raó de la qual

elecció roman ço que es e esquiva la sua privació en aque-

lla elecció.

1 8. De prudència e caritat

Jr RUDENCiA e caritat han concordança, car sàvia cosa es

amar Deu, sí metex c son proísme; e gran follia es no

amar Deu més que sí metex e son proísme. E encara, es

follia gran desamar son proísme qui es creatura e obra de

Deu, car qui molt ama Deu, les sues obres deu amar. On,

com aquestes coses sien de les condicions de caritat, ca-

ritat prepara a prudència, segons ses condicions, còm ele-

ga prudència los seus hàbits^e leix los contraris daquells;

e prudència causa e dispòn a caritat los seus hàbits en

quant ^consira aquells ésser bons, e aquells eleg els con-

traris daquells lexa. E en aquest pas pot hom conèxer la

gran concordança e ajustament qui està enfre làbit de pru-

dència e làbit de caritat; e com per la privació del un^es

la privació del altre.

F.

1 9. De fortitudo e temprança

ORTiTUDO e temprança han concordança, car fortitudo

es lo poder ab lo qual temprança venç gola, axí com lo

cavaller en la batalla qui ab lo seu poder venç lo seu ene-

mic;^ e car fortitudo es poder de temprança, la obra de

temprança es felicitat de fortitudo qui ha son actu en lac-

1. B, falta fins al mot misericòrdia de més avall.— 2. A, falta de Deu.
— 3. B, que prudència elegiga los seus obiects (tol corretgit de mà pos-

terior).—^. A, e quant.— 5. B, del .i. abit.— 6. B, son henemich.
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tu de temprança. E en aquest pas pot hom conèxcr la gran

conjuncció de fortitudo e temprança: car enaxí com en ca-

ritat jutjar e amar nos poden partir, enaxí fortificar e atem-

ptar nos poden partir en temprança; e com se partexcn,

làbit de fortitudo e làbit de temprança no poden rontanir.

20. De forfitudo e fe

J^oRTiTUDo e fe han concordança, car fortitudo cnfortex

la fe en quant 'fe ab fortitudo constreny 1 enteniment a

creure coses veres, les quals no entén; e car fortitudo es

força del enteniment,* venç 1 enteniment sí metex, per ço

que del hàbit 3 de fe sia habituat e vestit, axí com lo rey

qui ab lo poder de la sua humilitat se humilia a ésser humil

e participar ab los paubres entenent *lurs necessitats. E açò

metex es del poder de la sua misericòrdia, ab lo qual venç

sí metex adones quant perdona a aquells qui lan offès.

21. De fortitudo e esperança

j ORTiTUDo es força d esperança e esperança es estrument

e hàbit de fortitudo ab lo qual pot usar de sa natura e

de sa obra, axí com lome qui ha esperança en la miseri-

còrdia de Deu e^en les sues necessitats, en tant que no

es vençuda per desesperança qui vol vençre esperança en

quant fa consirar los grans peccats dels homens qui han

esperança en la gran justícia de Deu. E per açò fortitudo

e esperança son los peus ab los quals van ^ los pobres quer-

re almoyna als homens rics, e Is homens peccadors van a

la misericòrdia de Deu.

22. De fortitudo e caritat

r^ORTiTUDO es poder de caritat ab lo qual se apodera ca-

ritat contra crueltat c enemistat, e està forts contra sos

I. B, e car.— J. B, csforssa 1 enteniment.— 3. B, quel abit.—4. B, e

a participar ab los pobres entén.— 5. P, manca aquesta conjunctiva.

—

6. B, ab que uan.
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enemics; e per açò es caritat diffícil hàbit per ço que la

força sia gran, axí com al home enjuriat a qui es mester

gran força de caritat en amar son proísme qui là enjuriat.

E encara, es diffícil cosa a servir Deu e honrar per raó dels

empatxaments qui son grans, los quals empatxaments Deus

soffer que sien grans, per ço que caritat de major poder

pusca usar a tractar la honor de Deu; e per açò com los

homens qui amen Deus han gran afany d ell a servir, es

tocada fortitudo com sia gran força de caritat per ço que

caritat pusca ésser gran, la qual granea aconseguex en la

granea de la sua força qui es fortitudo, ' ab la qual enfor-

tex son amar ab lo qual ama Deus e la sua honor. E açò

metex es del home pobre qui fa almoyna a altre pobre, la

qual almoyna li es molt diffícil per ço car a ell fa fretura

ço que dona.

23. De temprança e fe

J EMPRANÇA e fe han concordança en la concordança que

han ab fortitudo, axí com dues sorors qui han concordan-

ça en amar lur frare; car* per raó de la fortitudo qui es

força de temprança e de fe, han temprança e fe concor-

dança. E per açò la fe enfortex temprança, e temprança

enfortex la fe; car per atemprades viandes es dispost 1 en-

teniment a creença contra descreença,3axí com los homens

embriacs qui leugerament creen o descreen; els homens

qui han fe amen temprança per ço que de fe mills pus-

quen usar.

24. "De temprança e esperança

J EMPRANÇA aporta mèrit, lo qual mèrit dispòn làbit d es-

perança qui espera guardó. E com 'los homens han peccat

contra temprança, com se peniden e amen temprança, la

temprança dispòn làbit d esperança per lo qual hajen con-

I. B, fortituada.— a. A, e car.— 3. B, discresensa.— 4. B, e quant.
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fiança los homens peccadors en la misericòrdia de Deu

que perdó los falliments que han fets contra temprança; c

esperança causa làbit de temprança en quant fa confiar'

los homens en la misericòrdia de Deu, sotsposat que des-

amen gola e que amen temprança.

25. De temprança e caritat

Iter ço que caritat sia virtut, es temprança necessària als

homens; car sens temprança caritat no poría ésser virtut,

car en gola no poría ésser sustentada. B car temprança

es necessària a caritat, cove que temprança sia virtut; e per

açò caritat causa temprança en ço que temprança cove és-

ser virtut, per ço que ho pusca ésser caritat; e açò nos con-

vertex. * E en aquest pas pot hom conèxer com caritat es

pus nobla virtut que temprança, com sia temprança de les

secundaries intencions, e caritat de les primeres.

26. De fe e esperança

ME es lum e testimoni del gran poder e de la gran humi-

litat e misericòrdia de Deu, car gran poder es aquell qui

fa estar dues natures, ço es divina natura e humana, una

persona qui es Jesu Christ apellat; e gran humilitat es que

la divina natura qui es Fill Deu, vulla ésser vestida de la

humana natura qui es Christ home; e gran misericòrdia

fo aquella que Deus, per lumàn linatge'a salvar, sens que

lumàn linatge^no demanà perdó, volc perdonar per la in-

carnació que pres la misericòrdia qui es Deus. E per açò

fe causa gran esperança que hom haja en lo gran poder

de Deu e en la sua gran humilitat e misericòrdia, la qual

gran esperança causada no seria si hom no creia en la

incarnació de Deu. E en aquest pas pot hom conèxer

quels infcels no son disposts a haver tan gran esperança

I. B, comfiar (pastim): P, consideraré.— i. P, el e converso.— i• B, e

gran misericòrdia aquella que deus per luman gendre.—4. A, que hu-

man linatge: B, quel human linyatge (passim).
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com los catòlics, com siaçò quels infeels no creeguen 'en

la incarnació de Deu.

F.

27. De fe e caritat

E e caritat han concordança, car* en ço que per fe creem

^

en la producció divina! per generació e espiració, don se

seguex veritat'+de persones en Pare, Fill e. Sanet Esperit,

c per ço car creem incarnació c en la passió de Christ

home Deu, causa fe í caritat en granea de bontat duració e

poder, saviea veritat c virtut, com sien la trinitat e la in-

carnació ^objects molt amables a la voluntat, ilisposta a

amar grans amabilitats per lo lum de la fe. ' Per que aytant

com la fe es major, aytant la volentat es disposta a haver^

gran caritat; e per açò es concordança enfre caritat e fe

per granea de bontat e de les altres formes qui son'estru-

ments a lur concordança. E en aquest pas pot hom conè-

xer com aquells han poca caritat qui no son cultivadors de

la fe ab granea de bontat virtut veritat saviea e poder.

28. "De esperança c caritat

I^N la granea de caritat es moltiplicada granea d esperan-

ça; car aytant com los homens han major caritat a Deu a

sí metexs e a lurs proísmes, aytant causen granea en espe-

rança; e açòs convertex, car aytant com hom ha major es-

perança en Deu e en sos'°amics, aytant causa granea en ca-

ritat. E per açò caritat e esperança, segons que son grans,

causa la una a 1 altra granea de bontat duració poder saviea

volentat veritat e virtut, fi e concordança; e per açò poden

los homens haver aytanta" de caritat e desperança, com ne

volen haver. E en aquest pas pot hom conèxer"com gran

1. B, no [son disposts assaber axi gran esperansa com los cristians

com sia asso quels infizels (passim) no] creeguen.— 2. B, manca car. —
3. A, creen: B, creent.—4. B, trinitat: P, trinitas. - 5. B, fe causa fe.

—

6. B, com [nos] sien la trinitat e encarnació.— 7. B, de fe.—8. B, la ue-

ritat es disposta a ueer.—9. B, que li son.— 10. B, o en sos.— 11. A,

aytant.— 12. B, hom coneys.
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colpa han aquells qui son negligents en haver molt gran

granea de caritat e esperança.

|[ Dit havem de les .vij. virtuts' morals, e mesclades

havem les unes ab ' les altres. Ara volem dir de .xvj. virtuts

morals qui devallen e diriven de les primeres; e segons

que havem donada doctrina en mesclar les unes virtuts ab

les altres, pot hom haver doctrina e manera, e mesclar^

aquestes virtuts que proposam dir.

29. "De sanciedal*

Oanctedat es aquella virtut per la qual estan* los sants

innocents e son mundes de peccats,

|[ A ésser sanctedat virtut ajuden les altres virtuts;

per que ella es comuna virtut de moltes, axí com justícia

qui fa los homens sants en quant es causa a ells que sien

justs; e prudència los fa savis en quant los significa les co-

ses per les quals poden ésser savis; e fortitudo los enfor-

tex contra vicis; e temprança los fa estar sans e haver sub-

til enteniment e degudes paraules; e la fe los fa creure les

veritats que no poden entendre; e esperança los fa esperar

en les coses que aconseguexen ab ella; e caritat los fa par-

ticipar en companya e amor^e fraternitat, en amar Deus e

servir. E totes aquestes virtuts, e encara aquelles qui deVa-

llen^delles c deriven, son ajudes e estruments com los ho-

mens sien sants e hajen alta vida e sien mundes de peccats.

30. De paciència

r^ACiENCiA es aquella virtut per la qual hom guanya pas-

sives virtuts, axí com los homens forts qui han paciència

contra los frèvols qui contra ells fan coses no degudes; e

per açò paciència dispòn en les passions que fa sostenir, la

matèria als homens impacients com sien humils e hajen ca-

ritat segons lestinct e appetit natural e la concordança qui

I. B, de les uirtuts. — 2. B, en.— 3. P, in miscendo.—^. B, sanctitat.

— 5. A, san.—6. B, en companyabla amor. —7. B, qui ddles deuallen.
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es cnfre les formes e les matèries; car segons que la matèria

es disposta, ha plaer en ella la forma a obrar delia e pro-

duir ço que desira. E per açò diu un savi que paciència es

virtut qui venç e no pot ésser vençuda, e es virtut per quel

dimoni es més vegades vençut que per nulla altra virtut.

A.
3 1 . De abstinència

.BSTiNENCiA es aquella virtut qui reffrena la volentat

adones quant vol desirar coses no amables degudament.

|[ Abstinència comença per raó de la fi de caritat,

illumina ' la prudència e justifica la justicia e fortifica la

fortitudo e fa li esperar esperança les coses que desira;

e dementre que abstinència fa abstenir los homens, ha

prudència deliberació, e justicia atretal. E açò metex de

temprança en fer bo e ver judici, e en elegir les coses per

que hom vé a felicitat, e esquiva* les coses qui donen damp-

natge; e per açò abstinència es aquella virtut qui es pus

contraria a ira en lo començament, que nulla altra virtut.

32. De humilitat

JrTuMiLiTAT es aquella virtut qui humilia les virtuts me-

nors a les majors ab justicia, e humilia ab sí metexa les

virtuts majors e les menors; e per açò es major per les co-

ses majors que per les menors, e per sí metexa que per

justicia; e es la sua bontat multiplicada de les coses menors

en les 3 majors. E per açò diu un savi que humilitat no es

gran virtut si devalla per ço que pug en bontat, mas per

ço que estía en les coses baxes on ha poca bontat; e car

per aytal entenció ella es gran, exalça la justicia a les bo-

nees altes ^e grans per raó dels seus mèrits; e per açò se

diu que on més se humilien los homens grans als petits, més

son exalçats a granea de bontat virtut caritat e esperança.

I. B, [la qual] illumina.— a. A, e es esquiua.—3. B, en les coses.—
4. B, car per aytal entenció ella es gran e exalsa la justícia [aquella] a

les bones alteses.
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33. De pietat

r'^iBTAT es aquella virtut qui fa pujar la humiditat del cor'

als ulls, e convertir aquella en làgremes e en plors per la

compassió que hom piadós ha de son proïsme quant lo

veu en tribulació e perill; e aquesta pietat devalla de ca-

ritat e de les semblances quels homens han sots espècia de

menoritat per la qual han estinct natural, conservant* em-

però libertat com los uns hajen pietat del altres, pus que

en menoritat han concordança ab humilitat qui representa

la menoritat 3 de cascú. E per açò diu un savi que crueltat

nex dergull qui no consira en les menoritats en les quals

participen naturalment los uns homens ab los altres.

34. De castedat*

V^'ASTETAT es aquclla virtut qui posa orde en la còpula del

home e de la fembra.

|[ Per castetat consiren los homens la fi de la còpula

de matrimoni, la qual es per haver fills qui sien servidors

de Deu, la qual fi los fa consirar la sanctetat de matrimo-

ni e la inmundicia de luxúria e les circumstancies daque-

11a; e açò en tant * que prudència eleg les circumstancies

de castedat conservant la fi del matrimoni, e lexa les cir-

cumstancies de luxúria. B per açò estan en gran concor-

dança sanctedat e castedat, a la qual concordança ajuden

prudència e abstinència e fortitudo e esperança.

35. De targuea

JL/ARQUEA es aquella virtut qui es pus contraria a avarícia

que neguna altra virtut.

|[ Larguea es filla de caritat e desperança; la qual fi-

lla es contra avarícia qui es filla de crueltat e de desperan-

ça; ^e per açò los homens larcs, fills de larguea, donen, per

1. A, cors.— ï. A, conseruar.— 3. A, memòria.

—

4. B, castitat (pai-

lim).— 5. B, en quant.— 6. B, e desesperansa.
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ço que larguea pusquen haver e no per ço que sien guardo-

nats per aquells a qui donen, mas per les mares de largue-

tat; lo qual guardó esperen en multiplicar larguea en la

qual reposa lur volentat, per ço que la pusquen haver ab

granea de bontat e de perseverança.

36. Delealtat

Lealtat cs aquella virtut qui fa atendre als homens ço

que prometen; e com no ho poden atènyer 'fa Is ne ver-

gonya.

|[ Lealtat cs aquella virtut qui es contra tració c en-

gàn e mentir; e ha la un peu de justícia e 1 altre de forti-

tudo, e vas reposar en lo lit de veritat en lo qual jaen ca-

ritat e esperança. E per açò los homens leals atenyen ço

que prometen, car justicia ho requer, e fortitudo los fa és-

ser forts contra falsetat e engàn, e caritat e esperança fan

a ells tembre vergonya.

37. De fermetat

I^ERMtTAT es aquella virtut qui ia hom perseverar en son

bon propòsit.

|[ Fermetat ferma los homens ab fortitudo e ab es-

perança a granea de bontat perseverança justicia e veritat;

e per açò los homens qui estan ferms en lur bon propòsit,

son forts contra vicis e han esperança en la ajuda de Deu
e en los mèrits que guanyen en longa perseverança de bon-

tat e de veritat. E per açò diu un savi quels homens fills

de constància han forts amics e molts per los quals estan

ferms co•tra*lurs enemics.

38. De diligència

L/iLiQENCiA cs virtut ab que caritat e prudència vencen

pigricia.

1. B, atendre.— 2. B, entre.
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( Per diligència son los homcns movables yvaçosa-

nttent, e consiren les coses quis poden ' avenir, e amen més

vetlar que dormir, e no volen ésser grasses per ço que pus

tost'pusquen anar a la fi que desiren; e com son empat-

xats, ^ languexen de desir, e com son hujats, * fortifica lur

desir^ab esperança fortitudo e prudència, en tant que cari-

tat los fa ardits e nois lexa molt dormir.

39. De suavetat

OuAVETAT es virtut filla de caritat nada ^ en paciència e hu-

militat.

|[ Suavetat fa los homens forts suaus, car aquells liga

ab caritat en paciència e humilitat; e per açò se lexen me-

nar als homcns ergulloses cruels e impacients ab la lur^vo-

lentat, en tant que ab lur humilitat vencen lergull daquells

e ab paciència la ira d aquells ^e ab caritat la lur crueltat,

en tant que Is domden ab la lur semblança; e a ço dona

exempli ^lo leó qui es mans e suau a les bèsties petites qui

usen ab ell de suavetat contra ergull e contra ira, e ab ell *°

han semblança en volentat.

40. De consciència

V^ONSciENCiA es aquella virtut qui consella"ab temor fer

bé e esquivar mal.

|[ Consciència fa haver als homens temor del senyor

qui per bé ret bé e per mal dona pena; e per açò cons-

ciència menaça ab lo poder del senyor e ab la justícia

d aquell; e aquells qui temen les menaces, fan reverencia

al senyor, per la qual aconseguen mèrits e moltipliquen

virtuts; e com no temen les menaces, pequen contra lo se-

nyor al qual no fan reverencia; e per açò consciència los

I. B, qui poden — i. A, que tost.— 3. A, emparats.— 4. B, men-
brats.— 5. A, manca aquest mot.— 6. B, enada.—7. B, a la lur.— 8. B,

manca aquest membre.—9. A, que ells donen ab la lur...: B, quels dom-
den a la lur semblansa donan (donant ?) exempli.— 10. B, ab ells.

—

I I. A, manca qui conselta.

Arbre de SciENCiA-I-17.
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liga a pena ab justícia e no soffer que hajen en lo senyor

esperança. E aquesta consciència es segons estinct natural.

4 ] . De temor

J EMOR es aquella virtut per quels homens temen offen-

dre caritat e han paor de justicia.

^ Temor es serventa d amor, e mou prudència a con-

sirar les coses perilloses, 'e fa opinar moltes coses damp-

noses qui no avenen. E per açò temor fa estar los homens

enfre justicia e caritat, car per justicia temen errar contra

lo senyor, e per caritat temen que no offenen la bontat

del senyor; e aytal temor aporta esperança, qui ab cari-

tat ha concordança, per la qual esperen la misericòrdia del

senyor.

42. De contricció

woNTRicció es virtut qui mou los homens a satisfacció e

a penitencia.

|[ Per ço car contricció mou los homens a satisfacció

e a penitencia, fa concordança de misericòrdia e de justi-

cia e d esperança, car la satisfacció aporta justicia, e la pe-

nitencia esperança. E per açò cove misericòrdia venir; per

que contricció es virtut qui* no pot fallir, ans vé a fi de ço

que desjra; e per açò alegra los homens com los fa plorar,

car ab aquells plors los acosta a la concordança delís e

del senyor.

43. De vergonya

Yerqonya es passiva qualitat qui revela la disposició de

les menors formes per les quals hom es dispost a fer co-

ses no degudes.

|[ Per ço car vergonya vé de les coses menors, han

naturalment les fcmnes major vergonya quels homens,

1. B, qui mau [prudència ha conciderar aqueles coses perilloses].

—

i. A, per qui.
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com sien los homens majors per acció e les fembres me-

nors per passió. Emperò los homens segons virtut moral,

deuen haver major vergonya en fallir que les fembres; car

major cosa es falliment en les formes que en les matèries;

e per ço los homens virtuoses temen més vergonya que les

fembres, segons virtuts guanyades. E en aquest pas pot

hom conèxer quels homens no fan ver judici en quant per

lo peccat de luxúria no blasmen més los homens que les

fembres.

44. De obediència

V^BEDiENciA es aquella virtut que la volentat, qui es franca

naturalment, fa ésser serva e sotsmesa a altra volentat co-

muna a moltes.

|[ Es obediència virtut, per ço que sots lo seu hàbit

sien moltes volentats ordonades a una fi, axí com moltes

linyes' a un punt; e per açò requer obediència orde de to-

tes les virtuts, per ço que les volentats qui estan dejús ella,

sien ordenades, axí com justicia qui requer que la voluntat

del religiós sia constreta sots lo seu hàbit a obeir la volen-

tat del prior o labat; e açò metex de prudència e de les

altres virtuts. Per ques cove que la voluntat del prior o

del abat, dona de moltes voluntats, sia ordonada segons

los hàbits de les altres virtuts, per ço que ab elles guart

les sues ovelles qui no volen haver libertat a peccar, en

quant se obliguen a voler la voluntat de lur major en fer

bones obres. On, en axí com es a la voluntat comuna feta

gran honor, en axí es posada en gran càrrec e gran perill;

e si es desordenada e núa*dels hàbits de virtuts, neguna

voluntat ha major culpa ni digna de major pena.

I. A, línees (pattim).— 'i. B, desordenada aminua.
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lY

Dels rams de virtuts morals

EGONS ço que dit havem en los rams dels al-

5^^ tres arbres, pot hom haver conexença dels rams

§^5Ç3 d aquest Arbre, e majorment per los rams del

Arbre ymaginal; com siaçò que los rams de virtuts sien

semblances ' dels rams naturals e reals, axf com los rams de

justicia, los quals son semblança de real potencia object c

actu, axí com en Martí qui es just, qui sots hàbit de justi-

cia pren 1 object qui es de justificabilitat, e dona dret ju-

dici enfre en Pere e en Ramon, dels quals es fet jutje. E
açò metex de la sua prudència, los rams de la qual son de

potencia object e actu; e en axí de les altres virtuts.

2. Los rams de cascuna virtut son los locs on les vir-

tuts nexen e renovellen e viuen de les rayls del arbre, ço

es* de bonea granea e les altres, enaxí com en lo judici que

fa en Martí d en Ramon e den Pere, ha un renovellament

de bontat de granea e les altres; e en lo judici que fa den

Guillem en Bernat, ha altre renovellament de bontat de

granea e les altres. E per açò los seus rams de justicia

son generals 3 a molts judicis; e açò metex es dels rams de

la sua prudència e de les sues altres virtuts. E açò sig-

nifiquen les plantes qui prodúen los fruyts en los brots

novells.*

1. B, semblancs.— 2. B, e asso es.— 3. A, es general.— 4. B, los

frutz en los brulls nouells.
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De les fulles de virtuts morals

> ES fulles de virtuts son los accidents de virtuts,

/ dels quals estan les virtuts ornades ' e vestides; e

tfegggM d aquests accidents pot hom haver conexença per

los accidents dels altres arbres, com sien aquests accidents

semblances* d aquells en les obres virtuoses que fan los ho-

mens habituats de virtuts. Emperò per ço car desiram molt

declarar e mostrar les virtuts els secrets de le? coses, vo-

lem en. aquest Arbre parlar dels accidents de virtuts.

1 . "De quaniital de virtut

J_-/A justícia d en Martí, e açò metex de la sua prudència

fortitudo e les altres virtuts, es quanta, per raó de la qual

quantitat pot crcxer o minvar; car sens quantitat no poría

créxer ni minvar nulla cosa. E aquella quantitat nos pot

tocar ni veer ni es de essència real, mas que es enaxí mul-

tiplicada en la espècia fantàstica, qui es hàbit de virtut ap-

pellada justicia, com es làbit multiplicat en ésser hàbit de

justicia; e per açò la quantitat no ha lonc ni ample ni pre-

gon,^ ni està sots figura corporal circular quadrangular ni

triangular, mas tan solament sots figura esperitual que re-

presenta la quantitat del hàbit de justicia, qui es continua

quantitat en quant essència de un hàbit, e es discreta en

quant la distincció de la potencia e lobject e lactu, qui

tots tres son un ram de justicia.

I. B, ordonades.— 2. B, semblans.— 3. B, lonc ample ni pregon.
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2. "De qualitat de virtut

JL^A prudència d en Martí es qual segons bontat, per raó

de la qual diu hom que es bona; e es qual per raó de gra-

nea, e per açò diu hom que es gran. E açò metex de du-

ració poder e les altres formes accidentals, la qualitat de

les quals representa en la sua espècia les particulars qua-

litats, enaxí com la calor del foc qui representa la calor

del pebre e del all. ' On, enaxí com calor es propria qua-

litat del foc e es apropriada al pebre e al all, e es una en

sí metexa segons sa espècia, enaxí la qualitat de prudèn-

cia^ es propria qualitat delia, e la qualitat que justicia ha

en làbit de prudència, es a prudència qualitat apropriada

per ço que ús del hàbit de justicia. E en aquest pas ha

molta de filosofia moral significada.

3. De relació de virtut

JvELACió està en virtut, axí com en fortitudo e en les al-

tres, segons que relació es considerable en moltes mane-

res, ^ axí com en la forma qui es en abstractu el suppòsit;

axí com si es fortitudo, es forts qui es vestit del hàbit de

fortitudo, e si es lo suppòsit cove que sia làbit, axí com

en Martí qui es forts en la batalla o en lo judici o en pa-

ciència o en les prosperitats d aquest mon o en pobrea.*

|[ Es altra manera de relació, segons que es signifi-

cat en lo ram de prudència, la qual està per raó de poten-

cia object e actu; car si es fortificatiu,^ cove que sia forti-

ficable e fortificar, e açòs convertex. E açò metex es de

la relació qui està per egualtat e concordança.

I. B, enaxi com Ja odor del foc qui representa la color del pebre o

del ayl.— 2. A, de la prudència — 3. B, de maneres —4. B, o en la po-
brea.— 5. A, fortifficacio.
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4. De ta acció e passió de virlut

CíN temprança ha virtut activa e passiva: activa per la

forma, passiva per la matèria; e sent hom enans la passió

que la acció, car la passió es sentida en la indigència de la

appetitiva qui requer molta vianda, e en après vé la forma

qui dispòn la matèria a làbit de virtut;' e per açò en haver

temprança han los homens passió qui es passiva virtut, de

la qual obra la activa virtut. Emperò aquells qui han gran

temprança amen tant la obra de la virtut, que la passiva

virtut nois costreny a passió, segons la forma de la raó

qui fa a sa voluntat de la sensibla e passibla qualitat, en

axí^com lo foc qui mou la cera al seu estinct natural, sens

que laygua no li dona gran passió.

5. De làbit de viríuf

íe es virtut e es hàbit sots lo qual enteniment es habituat

e vestit a creure coses veres de Deu e de les sues obres,

les quals no entén argumentativament, mas positivament, les

quals posicions 3 son semblances de les necessàries^ raons

qui estan per força d argument. E aqu^rst hàbit de fe es

virtuós, car sots ell son fetes obres virtuoses e de gran

meravella; car gran meravella es atènyer coses veres sens

necessàries raons. E per açò es dit que fe no es hàbit natu-

ral, mas que es donat per gràcia e enfusió de Deu qui la

dona per ço car als homens es necessària, la qual necessi-

tat natura humana no pot donar, car si donar la podia, se-

guirsia que fe fos hàbit natural, e que les probacions ne-

cessàries fossen naturalment supèrflues.

6. Del situs de virtut

x^sPERANÇA es virtut e es assituada en bonea granea e les

altres semblances de les coses reals e primeres: car enaxí

I. B, uirtuts.— 2. B, de la sencibia e |)assiua qualitat, e axi.— 3. B,

passions.—4. A, e delies necessàries.
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com cors es assituat realment segons 1 Arbre elemental

vegetal e sensual, enaxf esperança es assituada semblança

en moltes semblances; per que enaxí com lo cors ha un

assituament per figura circular e altre per triangular, e un

per les coses baxes e altre per les coses altes, c enaxí de

les altres dreceres, enaxí esperança es assituada per una

manera segons bontat e per altra segons granea, e enaxí

de les altres semblances. Eaçò metex es dels assituaments*

que ha esperança en les altres virtuts, com siaçò que les

unes virtuts sien assituades en les altres, axí com esperan-

ça qui està en justicia, com sia gran justicia en los homens

qui han major esperança en Deu, que en diners posses-

sions e amics; e açò metex es de prudència, com sia sàvia

cosa haver esperança en Deu; e enaxí dels altres assitua-

ments de virtuts, dels quals pot hom haver conexença per

ço que del situs d esperança dit havem.

7. Del temps de virtut

V-'ARiTAT es virtut, e està en temps en quant està comen-

çada en temps e en quant pot ésser en un temps e no en

altre; e encara, que pot ésser major en un temps que en al-

tre. E 1 estar que ha caritat en temps 3 es apropriat segons

la natura de temps real e no segons la natura de caritat,

com siaçò que caritat no sia de coses reals, mas que es

semblança d aquelles en quant son amables e amatives;'*e

temps qui es forma real e^de natura corporal, enaxí com

accident qui es de natura de la substància, no que sia de

la essència de la substància, mas que es natura per la qual

la substància pot ésser, axí com caritat qui pot ésser co-

mençada e multiplicada ^o privada en temps, sens lo qual

no poría ésser començada multiplicada ni privada, enaxí

com substància qui sens quantitat no poría ésser quanta,

ni sens qualitat qual, ni sens color colorada.

>. B, e enxi.— 2. B, del assituament.— 3. B, manca en temps. --4. A,

e no amatiues: P, aut amatiue,— 5. P, est.— 6. B, o montiplicada.
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8. 2)e/ loc de virtut

Oanctetap es virtut e està en loc esperitualment, ço es

saber, en esperitual justícia e prudència e les altres vir-

tuts qui son semblances esperituals de les virtuts reals, e

les quals estan en loc corporal real en quant sens loc no

poríen estar, ni estar en un loc e no en altre. Per que enaxf

com lo cresta!! accidentalment pren la color del aur com

es posat sobre 1 aur, enaxí sanctetat e les virtuts en les

quals està, prenen semblança de loc en quant estan en les

substàncies qui estan en loc; e per açò, enaxí com la go-

nella es moguda d un loc en altre per lo moviment del

home qui la vest, enaxí sanctetat es moguda d un loc en

altre accidentalment en lo moviment de la persona sancta;

e per açò sanctetat segons sa natura no passa per mijà

qui està enfre lo començament e la fi del moviment. E en

aquest pas es significat lo moviment de les substàncies se-

parades qui son mogudes d un loc en altre, e es significa-

da la manera segons la qual estan en loc, no contengudes

en loc segons figura circular quadrangular ni triangular,

'

ni segons les dreceres de loc, enaxí com la gonella qui

nos mou segons sí metexa de un loc en altre.

I. B, quadrangular triangular.
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VI

De les flors de virtuts

^^D ES flors de virtuts son mèrits, los quals guanyen

^)j los homens per les virtuts que han; e segons que

les virtuts son diverses, son les flors diverses e

distinctes. E car 1 Arbre moral es molt necessari a saber,

nos meravcll negú car d aquest Arbre parlam tan longa-

ment. Emperò non parlam longament, ans ne parlam abrcu-

jadament, segons que es necessari a saber e a sa predica-

ció segons les condicions que delí dites havem; e per açò

volem parlar de les flors de cascuna virtut.

1 . "De la flor de Justícia

La flor de justicia es mèrit de jutjar per membrar mcm-

brat entès e amat, • bonificat magnificat, e enaxí dels altres

actus de les rayls justificats per ço que sia jutjar, *e ells

de làbit de justicia vestits; e per açò la flor de justicia viu

quant justicia es membrada entesa e amada, bonificada

magnificada, e com ella justifica los altres hàbits de vir-

tuts; e la privació de la flor de justicia està en lo contrari.

2. De la flor de prudència

La flor de prudència es mèrit per la discreció dels ho-

mens qui prenen 3 les coses bones e males, e saben haver

maneres a elegir les coses bones ^e lexar les males, ab aju-

I. B, es mèrit [qui es] per membrar [entendre e amar] de iutiar

membrat entès e amat: P, est meritum quod est per recotere intelligere et

diligere iudicium recoUtum intellectum amatum.— 2. B, iutiat: P, radicum

iustificatarum ut sit iudicare,— 3, B, preueen. — 4. A, manca les coses bones.
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da de les branques del Arbre sensual ymaginal e racio-

nal; e per açò los homens savis demanen consells e donen

deliberació a la volentat enans que elega les amabilitats o

les odibilitats, e al enteniment enans que faça lo judici,

e la memòria que membre les ajudes de les branques dels

arbres que dits havem; e per açò son apellats savis e dis-

crets en lurs obres, e venen a la fi que desiren.

3. "De la flor de forlitudo

La flor de fortitudo es mèrit de fortificat membrar en-

tendre e amar, e de fortificat bonificar' e magnificar c les

altres; e la sua figura es fortificar qui es la flor de forti-

tudo, en la qual aparen les forces qui son delí vestides. E
per açò los homens qui han fort coratge, son forts per la

flor, qui com son tocats a fer malvestats, la flor enfortex

bontat contra malea, e enaxí viu de bonificar, com lo lum

viu del oli de la lantea; e quant son tocats contra les al-

tres flors, fortifica aquelles* contra lurs contraris; e per açò

los homens forts de coratge, son guarnits de moltes flors

esperituals e morals ab les quals vencen les temptacions

sensuals.

4. De la flor de lemprança

La flor de temprança es mèrit del seu actu, per qui los

actus de les altres virtuts son atemprats, axí com lo jutge

qui ha atemprades paraules en lo judici, e ha atempra-

ment^en la taula e en son estudi e en la sua messió, e en

axí de les altres coses. E aquesta flor està en lo mig loc

de temprança, per ço que sia pus forts e que sapia mills

al començament e a la fi, e que haja ab les altres flors

major concordança; e com es moguda del mig loc e es

acostada a una de les extremitats, es malalta e disposta a

corrupció.

I. A, es mèrit de fortifficar membrar bonifíicar.— í. B, aquells.

—

3. B, e a temprament
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5. De ta flor de fe

L•íK flor de fe es mèrit del seu actu lo qual ha en creure

coses veres, e viu de la veritat de les coses ab ajuda de

les flors de les altres virtuts, axí com ab la flor de justicia,

com sia justa cosa ' creure les coses veres pus que no poden

ésser enteses, e forts cosa es aquelles creure 'e no enten-

dre. E aquesta força qui es flor de fortitudo, rega la flor

de fe per ço que sia forts contra descreença e que en ella

sien forts les altres flors.

6. De la flor de esperança

JL/A flor d esperança es mèrit d esperar coses degudes se-

gons justicia e misericòrdia, e es regada e sustentada ab

les altres flors, axí com justa cosa es haver esperança en

Deu com faça ver judici en aquells quil servexen e lonren

a lur poder, e justa cosa es que Deus ajut a aquells qui

per ell treballen, e justa cosa es que perdó a aquells quis

peniden de lurs peccats en fan satisfacció e nan contricció,

e encara, que en ell nan esperança.^

7. "De la flor de caritat

L^A flor de caritat es mèrit d amar coses amables, vestit

emperò aquell amar de les altres flors de virtuts; e vest

aquelles flors en lurs amabilitats, axí com lamar de caritat

qui es just per justicia, e discret per prudència, e forts per

fortitudo, e atemprat^per temprança, lo qual amar vest la

flor de justicia en quant la fa amar, e en axí dels altres ac-

tus de les flors.

|[ Segons que havem dit de les flors en les virtuts

primeres, pot hom haver conexença de les flors conse-

qüents derivades de les primeres, en axí com de la flor de

I. B, cosa iusta.— 2. A, e fort cossa es aquella creure. — 3. B, e an

contricció. Encara que deus perdo pus que en ell nan esperansa. —4. B,

« amar.—5. B, e atemprats.
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sanctedat qui es mèrit, e sanctifíca les altres flors e puri-

fica elles ' de peccat.

VII

Del fruyt del Jlrbre moral

i\2r \^ fruyt del Arbre moral es en dues maneres: la

••'^IJ una manera es del guardonament *de les flors, la

SSl segona es per ço que Deus sia servit e honrat

vJrtuosament.

a. La primera manera es en axí com lo guardó ' de jus-

tícia, lo qual es per jutjar, el guardó de prudència per dis-

creció, el guardó de fortitudo per fortificar, e de temprança

per atemprar, e de fe per creure, e d esperança per espe-

rar, e de caritat per amar; e en aquestes maneres entren

los guardons de les rayls, axí com lo guardó de justícia

per bonificar magnificar e les altres, qui vesten e ornen la

sua flor.

3. La segona manera de fruyt es més a ensús e pus

alta e pus nobla que la primera e es causa de la primera,-^

ço es a saber, que les moralitats son per ço que Deus sia

servit virtuosament, axí com ab virtuosa justícia prudència

e les altres, e encara, ab virtuosa bontat granea e les al-

tres, e açò metex ab virtuós membrar entendre e amar. E
per açò null hom a Deu no pot venir «qui viciosamcnt lo

vol servir, ni ell no vol pendre scrvey* d aquell. E en aquest

pas pot hom conèxer la raó per la qual Deus ha tan pocs

servidors, 7 e com molts son aquells qui li fan desonor en

I. B, e purifícates.— 2. B, gardonament (passim).— 3. B, gardo (pat-

tim).—4. B, manca e es causa de ta primera.— 5. A, manca venir.—6 B,

scruii. —7. B, amadors o seruidors.



-jfj

ïyo Ramon Lull

quant viciosamcnt lo scrvexen, c virtuosament lo cuyden

servir en est mon; c per açò quant son morts, no han ne-

gún guardó de ço d on lo cuyden haver, ans han pena' en

quant viciosament volien Deus servir.

t

Segona Part*

K Aquesta part es de vicis, e es en aytantes parts

departida com la primera, ço es saber, en rayls tronc e Ics

altres; e per ço que havem dit de la primera part, pot hom
conexença haver d aquesta, axí^com un contrari qui es co-

negut per altre. Emperò, per ço car volem declarar aquest

Arbre, volem dels vicis parlar.

De les rayls dels vicis

r^ ES rayls dels vicis son quatre, ço es saber, malea

follia falsetat e privació de ii. E a aquestes qua-

£K!^iJ^ trc rayls san granea* duració poder volentat de-

lectació differencia concordança contrarietat començament

mijà majoritat egualtat minoritat.

2. Granea sà a malea en quant malea es gran, e has

a follia í qui es contraria a saviea, en quant follia es gran,

e has a falsetat, en quant falsetat es gran, e has a priva-

ció de fi en quant la privació es gran; e per açò es per-

vertida granea en vici contra ço que ésser solia en virtut.

I. B, an nan pena.— 2. A, B, De la segona part del arbre moral.

—

3. B, auer coneyxensa d aquesta e en ayxi.

—

4. A, e priuacJo de (sembía
que falta quelcom) tes rails (?) que son granea...— 5. B, e a follia.
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Per que la diffinició de granea es en vici aquesta, ço es

a saber: granea es aquella cosa per que malea follia false-

tat e privació de fí son grans; e es encara la diffinició de

granea aquesta, ço es a saber: que duració de malea de

follia de falsetat de privació de fi es gran, e per açò passa

granea en csser vici.

3. La diffínició de malea, qui es contra bonea, es

aquesta, ço es a saber: que malea es aquella cosa per raó

de la qual es mala granea duració poder follia voluntat*

falsetat delectació differencia concordança contrarietat co-

mençament mijà e privació de fi, majoritat egualtat me-

noritat, a les quals semblances malea de colpa dona sa

semblança en quant les perverteix en vici c peccat. E
per açò malea es aquella cosa per raó de la qual home

mal fa mal, 1 ésser del qual mal es mal e la sua privació

es bona.

4. En aquest Arbre de vicis es duració aquella cosa

per raó de la qual duren malea granea poder e les altres

formes pervertides en vici e peccat; 'e per açò es la dura-

ció mala contra bontat, e la sua granea es mala contra vir-

tut e les sues formes.

5. En aquest Arbre es poder aquella cosa per que

malea de granea duració e les altres, poden estar e obrar;

lo qual poder es mal e la sua privació es bona, per ço car

delí se seguex mal.

6. Follia es lo contrari de saviesa, en quant fa csser

folls tots aquells qui estan delia habituats e vestits, axí

com lome foll qui follament entén les coses contra lurs in-

telligibilitats* bones veres, la fi de les quals es intel•ligible

sots làbit de saviea; e per açó la follia es mala e viciosa,

e la sua privació es bona.

7. Voluntat viciosa es aquella cosa per raó de la qual

les coses amables son ayrables, e les coses ayrables sots

I. B, uolentat uici.- a. B, en peccat.—3. A, contraries intelligibi-

litats.
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hàbit de virtut, ' son en hàbit de vici amables; e per açò

aytal voluntat es mala e buyda de la sua fi.

8. Vici es privació de virtut, e ix de les unitats sim-

ples, ço es de malea e de mala granea* duració e les altres,

sots làbit del qual vici estan les formes bones pervertides

en mal'e en privació de fi e sots falses semblances.

9. Falsetat es aquell hàbit per raó del qual les sem-

blances de les bones formes e virtuoses son pervertides en

falses semblances; e per açò les coses qui son falses sem-

blen que sien veres, e les coses qui son veres semblen que

si en falses.

10. Delectació qui sia sots hàbit viciós, es aquella co-

sa en qui los vicis han repòs; e per açò los homens mals

han delectació com fan mal, e han treball en lo bé que Is

bons homens fan.

1 1. Differencia qui està enfre un vici e altre es mala,

e es confusió de bonea granea e de les altres formes vis-

tides de virtut;e per açò los homens mals han confús en-

teniment e confusa voluntat, e amen més tenebres que lum.

>2. Concordança de un vici e d altre ^ es mala, e la sua

privació es bona; e per açò es semblança mala de bona

concordança, e es ço qui es contra bona contrarietat. E
per açò, per aytal viciosa concordança, molts vicis se con-

corden a un e a molts mals.

13. Contrarietat mala es ço qui es contra bones fins

e bones concordances; c per açò es mala, e la sua privació

es bona.

14. Mal començament es ço qui es denant a molts^

mals començaments; e aquest es general a molts mals co-

mençaments, e es lo seu ésser de la privació del bon co-

mençament natural e general a bons començaments. E en

aquest mal començament general comencen los comença-

I. A, per rao de ia qual les cosses amables son amables e les cosses

amables sots abit de virtut. —2. A, e de malea granea: B, manca e de

mata.— 3. A, e mal.— 4. B, uirtuts.— 5. B, e altre.— 6. A, denant molts.
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ments particulars mals en quant home es dispost a fer mal,

en quant es començat de non re qui no ha natura de negún

bé; car si lavía seria ésser no ésser, la qual cosa es impossi-

bla e contradicció. E en aquest pas pot hom conèxer los

començaments de peccat on comencen ni de que comen-

cen ni per que comencen ni per que ha home libertat a pec-

car e libertat a fer bé, la qual libertat que hom ha a pec-

car no es creatura, mas que es de la natura de non re, en

quant los homens per ella s enclinen al començament ge-

neral del qual son, ço es a saber, de non re creats; c en

quant han ésser e son creats per raó de bé, e han ' natura

per raó de la libertat creada a fer bé, que comencen per

ella bones coses contra males. E aquest pas es molt útil a

saber e es greu d entendre als homens qui poc saben, e

majorment a aquells qui son vicioses contra bons comen-

çaments.

15. Mijà viciós es privació de mijà virtuós, e es sub-

ject en lo qual privació de fi influex sa semblança al co-

mençament, e 1 començament refluex sa mala semblança a

la privació de fi; e per açò en aquesta influencia e refluen-

cia son les primeres formes pervertides en vicis e en ma-

les semblances, don se seguexen*mals grans c durables c

possibles, e contra los estincts e appetits naturals de les

bones formes, e contraris a les males.

16. Privació de fi es buydament e vacuitat de bo mijà

e de bon començament, e per açò la privació de fi es mala,

e sots la sua malea e hàbit son pervertides les bones for-

mes en peccats e en mals, e estan buydes de lurs bons co-

mciiçaments e mijans naturals. E per ço en infern les bones

formes naturals ^ seran buydes de les bones fins naturals, a

les quals sauràn los bons començaments e mijans naturals

habituats dels accidentals vicioses començaments e mijans,*

e null temps no aconseguiran^ la fi a la qual sauràn segons

I. P, habent (sense conjunctiva).— 2. A, seguex.— 3. B, manca fins al

mot natural» qui segueix.—4. B, manca e mijans,— 5. B, no consegran.

Akbre de Sciencia-] -i 8.
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cors natural; c la pena quis seguirà en los homens per la

privació de la fi natural, no es qui la pogués dir ni escriu-

re, de la qual entenem a parlar pus longament' en 1 Arbre

eviternal.

17. Majoritat viciosa es aquella imperfecció major

qui s à a no ésser e fa lo seu contrari concordar ab ésser,*

ço es menoritat qui naturalment ha concordança ab no és-

ser. E en aquest pas pot hom haver conexença sots raó de

la semblança de no ésser e la semblança de ésser, qui son

formes qui son contraries semblances de ésser e no ésser;

e per açò los homens mals, aytant com son majors en ma-

lea, han concordança major ab no ésser, quels homens qui

no son tan mals, los quals segons comparació han per raó

de lur malea concordança ab ésser. E en aquest pas pot

hom conèxer com es mala cosa majoritat en mal e en pri-

vació de fi e en follia e en falsetat,^ en la qual majoritat de

mal estan los infizels sots hàbit de follia, els rics christians

avars qui Is bens comuns fan estar ocioses c en privació de

fi contra los pobres.

18. Egualtat d un mal e d altre es privació de egualtat

d un bé e d altre; e per açò los homens avars son dignes de

gran pena, e on més son avars, més son dignes* de major

pena, per ço car moltipliquen la egualtat d un mal e d al-

tre on més han de riquees, de les quals priven í* la fi per

que son, la qual privació de fi es molt gran mal en quis

concorden molts grans mals contra la fi de bonea e la fi

de la sua granea de la sua duració e del seu poder, e del

seu estinct e appetit natural.

19. Minoritat viciosa es privació de minoritat virtuo-

sa, la qual menoritat virtuosa ha concordança ab ésser; e /
per açò minoritat viciosa, qui es privació de menoritat vir-

I. B, entenem parlar pus largament.— a. A, a ab ésser.—3. A, e en

priuacio e en folia e falsetat.

—

4. A, e en mes son auars mas dignes.—

5. A, prenen (?).

* Llacuna én el m.s. A: trcllat del B.
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tuosa, ha concordança ab no ésser. E en aquest pas pot

hom conèxer la manera per raó de la qual pot hom haver

conexença de la quiditat de virtut e de la quiditat de vici;

e aytal conexença es molt útil a aquells qui volen ésser

habituats de virtuts e esquiven los hàbits de los vicis.

Ç Dit havem de les rayls vicioses e de lurs diffini-

cions per les quals pot hom haver conexença d elles, e

com estan dejós .iiij. hàbits viciosos, ço es a saber, hàbit

de malea de follia de falsetat e de privació de fi, sots los

quals .iiij. hàbits estan los altres hàbits de les altres rayls

qui a lurs espècies san, enaxí com la matèria del ullastre

qui sà es converteix' en la matèria del oliver empeltat en

ell; e d aquestes .iiij. formes qui estan desús, les quals viven

de les dejús, es compost lo tronc de! Arbre viciós.

Del tronc del Jlrbre viciós

lo tronc d aquest Arbre es de les semblances que

dites havem, les quals son les sues rayls, el qual

es comuna confusió general qui es font on los

vicis particulars estan disposts e en potencia; los quals

vicis trau lagent de la disposició, * els dúu en actu e en

hàbit, axi com en Martí viciós qui trau la sua malea e la

graiiea d aquella malea. E açò meteix de la sua follia, el

poder que ha en ésser foll, e la duració que ha en perse-

verar en mal c en folltat, ^c encara en falsetat e en priva-

ció de la fi de virtut qui es tronc contrari al tronc de vici.

I. B. e en axi com la matèria del ullastre quis conuerteys.— 2. B, e

en potencia los [quals uicis] trau lagent [natural] de la disposició.

—

3. B, foitat.
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2. Aquest tronc es invisible e nos pot tocar, com sia

de semblances, e les quals semblances son peccar qui es

aquest tronc; e car en ell està granea de malea, pot cascún

home muntiplicar e créixer lo seu peccat, com siaçò que

de les formes generals hom pusca muntiplicar les formes

especials; e com en lo tronc sia minoritat una de ses parts,

poden los peccadors menorificar lurs peccats; e açò me-

teix de majorificar, com majoritat sia una part del tronc;

e encara, per ço car privació de fi es una part del tronc,

poden los peccadors privar lurs peccats, e açò poden ab

poder qui es una part del tronc. Emperò poden ab ajuda

de Deu contra el poder del tronc, e poden ab contrarietat

qui es una part del tronc en la qual està concordança de

virtuts enaxí en disposició e en potencia moralment, com

la fredor en laygua escalfada naturalment. E aquest pas

declara com lo peccador ha poder en començar virtut per

raó de la contrarietat qui es contra vici, emperò ab ajuda

de Deu, sens lo qual no poría cxir lo peccador de peccat,

com sia encarcerat en lo càrcer de justicia. E aquest pas

es molt útil a saber.

]]]

De les branques del Jlrbre viciós

^ ES branques d aquest Arbre qui son principals,

son: gola avaricia luxúria ergull accidia enveja

^.&^^vvi»JSl ira; e aquestes .vij. branques son hàbits sots los

quals estan les formes, de les quals està lo tronc, e delies

diffinicions preposam donar per ço que delies mills do-

nem conexença.
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I . De gota

ijloLA es aquell peccat qui pus soveny priva abstinència e

temprança que negún altre peccat; c per açò es aquell vici

per lo qual moren més homens que per nuU altre vici.

|[ Pèrgola son los homens sovín malaltes, com siaçò

que per sobre menjar e beure sia destrovida la digestió e

I appetit natural, en lo qual se dclita natura del Arbre ve-

getal; e per açò los pares e les mares qui amen lurs fills

e la vida daquells, nois deurien nodrir ab delicades vian-

des ni moltes, la qual delicació e moltitut dispòn gola con-

tra vida, e encara contra riqueses, e dispòn los homens a

ésser ocioses e de gros enginy, ' e ésser ladres com les ri-

queses defallen per trop menjar e trop beure e delicades

viandes qui son pus cares que les altres, axí com Ics galli-

nes e les perdius els peixs grosses, qui son pus cares vian-

des que la carn del bou, el salmó* que la sardina.

2. De avarícia

y\vARiciA es aquell vici qui es pus contrari a la fi dels

bens temporals que negún altre vici; e per avarícia estan

los diners ociosos en la caixa del home avar, el blat en los

graners, e en axí de les altres coses, axí com es esperança

en qui lom avar no està, en quant se confia en los diners;

ni la appetitiva no ha son compliment en quant home avar

no menja de les bones viandes qui son sanes per ço car

son digestibles e car la appetitiva hi troba delectació; e

per açò es home avar contra 1 Arbre elemental del qual son

los diners. E açò meteix es de la contrarietat que ha con-

tra 1 Arbre vegetal, en quant es contra les sabors e delec-

tacions en qui s adelita natura. E es encara contra 1 Ar-

bre sensual "en quant home avar va mal vestit e jau en mal

lit e treballa molt, e en axí de les altres coses semblants a

I. B, enguin.— 2. B, e salmó.
* Reprèn el m.s. A.
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—

aquestes, axf com lome avar qui en la fi de sos dies 'no

vol fer satisfacció del falliment que ha fet contra caritat*

larguea e veritat e la fí de riquees.

3. De luxúria

L^uxuRiA es vici qui desordona^Ia còpula carnal en quant

la desvia de la fï per que es.

|[ Es la fí de la còpula carnal per ço que la humana

espècia sia restaurada e moltiplicada en molts homens, la

qual fi loxuria fa* oblidar als homens, e fals^membrar los

carnals delits e contra cors natural, los quals no gosam dir

ni escriure per la gran viltat daquells, sots làbit dels quals

estan vils aquells quin son vestits, e dignes de gran pena.

Es encara luxúria contra sanitat, car en los plaers que do-

na destrúu 1 Arbre vegetal; e es contra les riquees que hom

ajusta, e dispòn enveja engàn e tració e molts daltres mals^

com venguen en actu. E d açò havem esperiencia en los

grans mals qui son venguts per fembres als homens luxu-

riosos e a molts daltres per ells.

4. De ergull

JURauLL es aquell vici per raó del qual homens volen ha-

ver honraments no deguts.

([ Ergull fa oblidar les menoritats naturals de les

quals hom es vengut, e fa consirar les majoritats les quals

Deus dona sots condició que hom ab elles sia humil e ves-

tit dels hàbits de virtut e per ço ^ que ab ells faça a Deu

honor e a son proísme; e per açò los homens ergullosos no

volen haver par ni volen amar los uns los altres, e fan co-

ses per que estan humils en la servitut de lurs defalliments,

e han enveja dels bens dels humils qui pujen ab humilitat^

a les perfeccions que Deus dona. E per açò los homens

j. A, diners.— 2, B, lealtat.— 3. A, qui s desordena.—4. B, fa luxú-

ria.— 5. A, e faJ.—6. B, e tracció e mals molts daltres.—7. B, de uir-

tuts per so.— 8. B, per humilitat.
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ergullosos son envejoses e vestits daccidia, per raó de la

qual dicn mal volenters, e son irats quant no poden esscr

honrats en les coses altes, de les quals los devalla ergull

en les coses baxes qui estan dejús los peus dels humils qui

ab humilitat pujen a les altees don los homens ergullosos

son cauts; e per açò ' venen per ergull guerres e treballs,

ires tristicies e pobrees, e molts daltres mals qui serien

lones a recomptar, els quals no cal dir,* car dells havem

esperiencia.

5. De accidia

J\cc\D\K es vici per que Is homens han pigricia en fer

bé, 3 e han plaer del mal dels altres e tristicia dels bens

d aquells.

|[ Accidia es vici qui es en molts homens, los quals

no la conexen ni hi cuyden ésser en peccat mortal; e es

vici qui es pus secret que Is altres, e per açòs perden per

accidia molts homens quis cuyden salvar; per que accidia

es peccat molt perillós e qui regna molt en lo mon.

|[ Accidia es contra caritat e contra natural fraterni-

tat, e es mijà per lo qual los naturals bens son empatxats

a venir a les naturals fins, car no poden passar per ella; e

per açò fa los homens pereosos e contra'* diligència justícia

e les altres virtuts.

6. De enveja

lInveja es aquell peccat qui es contra propria caritat e

comuna.

|[ Es enveja contra propria caritat en quant los ho-

mens envejoses volen haver los bens dels altres contra jus-

tícia e esperança, e quant nois poden haver, fa Is consirar

maneres don nexen tracions mentides e engans, ladronicis

c molts daltres mals, per ço que aquells bens pusquen ha-

I. A, e aço.— a. B, dels quals no qual dir,— 3. A, bo. —4. B, pereo-

sos contre.
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ver; c per açò es enveja molt greu peccat en quant ab mal

fa consirar als homens haver los bens contraris als mals.

|[ Es enveja contra comuna caritat, ço es a saber,

contra la caritat de Deu qui dona los bens comuns als ho-

mens, enaxí com lo foc' qui dona comuna calor a les plan-

tes en les quals ell ha senyoria, e encara a les plantes en

les quals han senyoratge los altres elements; *e es encara

enveja contra comuna caritat de fraternitat c de bens na-

turals, e per açò los homens envejosos no recorren als bens

generals, mas als especials, los quals desiren haver contra

lurs proísmes.

7. De ira

1 RA es sobtós moviment de voluntat qui vé e està ab tris-

ticia, per lo qual la voluntat desira 3 passió de les coses bo-

nes e acció de les males, per ço que les bones sien des-

troídes.

|[ Per ira son destrovides les veritats que 1 enteniment

encerca, car ira destrovcx lo lum ab que son encercades c

posa tenebres en I enteniment, e açò metcx fa en les carre-

res de la memòria. E per açò los homens qui Soní irats no

saben que s fan, e fan a ventura e a càs ço que fan, e con-

tra los estincts els appetits naturals; e quant han fallit, no

membren los falliments ni la manera que tenien dementre

fallien. Per que los homens qui son irats, farien a ligar tro

haguessen perduda la furor, el lum haver de les carreres

del enteniment e de la memòria, e privar de les tenebres

per les quals van los homens irats a aventura, sens discre-

ció, e son pijors que les bèsties qui ço que fan, fan ab yma-

ginació e ab los estincts e appetits naturals,

|[ Negún peccat no es tant perillós com ira; car ira

líga los braces els peus a consciència e contricció, e a pa-

ciència e abstinència e a les altres virtuts, per ço que no

I. B, col foc.— a. B, han los altres elemens senyoratge.— 3, B, per

la qual uolentat desira.
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pusquen venir ni nulles coses obrar; per que ira es contra

ésser, e ha concordança ab no ésser, en quant los bens dig-

nes de ésser enclina a no ésser, els mals dignes de no és-

ser, prodúu en ésser. Per que I om irat no fa differencía

enfre destrucció de sí mctex, e de pare e fill, e de frare e

de sor, ' e cosí e cosí, c home privat e estrany, * car a nc-

guna res no perdona ni escolta raó. Els mals qui per ira

son, qui Is porfa dir?

8. De gola e avarícia

VJola e avarícia han concordança contra temprança e lar-

guea; e per ço gola dispòn la matèria a avarícia com sia

contra larguea, axí com los homens glots qui ajusten los

bens temporals en major quantitat que no han mester^a

les viandes que desiren. E per ço avarícia es contra lar-

guea qui reté les coses ques deurien donar, pus que es suf-

ficiencia de viandes en aquells qui desiren menjar contra

temprança. Açò metex fa avarícia qui dispòn a gola la ma-

tèria com pusca molt menjar e beure contra temprança en

quant reté moltes coses supèrflues les quals hom no pot

totes menjar ni beure, per les quals riquees consira molt

menjar e beure, pus que pot haver les viandes per les ri-

quees que avarícia ajusta.

9. De gota e luxuría

VloLA e luxúria han concordança contra castetat e tem-

prança, car gola fa los homens menjar e beure per ço que

pusquen molt usar de luxúria; e per açò per los plaers de

luxiíria, gola es contra temprança e contra castedat en

quant dispòn a luxúria la matèria per trop menjar e beure.

Açò metex fa luxúria qui dispòn a gola la matèria per ço

que pusca per ella ésser contra castedat e contra tempran-

ça. E en aquest pas pot hom conèxer còm los uns vicis

1. A, e senyor.— 1. B, e de cosi e cosi « hom priuat e strany.— 3. B,

mesters.—4. B, ésser per ella.
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son concordants ab los altres contra les virtuts a ells con-

traries, e la concordança dels vicis còm s en pren en lo

tronc, segons les natures de les rayls qui son les primeres

dessemblances de virtuts.

1 o. De gola e erguít

VloLA e ergull han concordança contra temprança e humi-

litat, car los homens ergullosos amen molt menjar c beure,

en quant no volen ésser servs ' de temprança, qui dona pas-

sió als servidors delia, per ço que hajen humilitat ab la qual

pusquen pujar als mèrits qui venen per aquelles passions.

E gola fa los homens ergullosos contra temprança, car no

vol que haja neguns sotsmeses.

1 1

.

De gola e accidia

vXoLA e accidia han concordança contra temprança e di-

ligència; car gola fa los homens pereosos per trop menjar

e beure, e fals oblidar les fïns de les coses necessàries a

viure, e per açò es contra sí metexa. E accidia fa oblidar

les fins de les coses, per ço que Is homens sien pereoses en

procurar les viandes qui son necessàries a vida segons les

natures del Arbre vegetal; e encara, oblidar les fins de tem-

prança, per raó de les quals temprança es estrument a sa-

nitat e a vida.

1 2

.

"De gola e enveja

VloLA e enveja han concordança contra temprança e cari-

tat; car gola es contra caritat propria e comuna per ço que

haja què menjar, e per açò toll les riquees als pobres, les

quals posseexen los homens rics. E enveja es contra tem-

prança en ço que multiplica la matèria de menjar e de beu-

re en desirar aquella per ço que gola haja què menjar e

què beure.

I. A, sers: B, scruus.
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13. D« gota e ira

vJloLA e ira han concordança contra temprança e absti-

nència e discreció; car per gola son los hoticns embriacs,

e consenten leugerament al moviment de la voluntat, e no

han deliberació a elegir discreció e abstinència ' ni a usar

de prudència. E ira es contra gola c temprança en quant

prodúu tristicia e no lexa consirar los mijans atemprats, e

met en perill lo cors e les viandes, per raó del qual* tem-

prança no ha subject en que pusca estar, 3 ni gola no ha

subject en qui pusca estar longament; car defallen les vian-

des e no ha de que pusca menjar, e defall la sanitat per

tristicia e per mort, e no ha appetit a menjar.

14. De avarícia e luxuría

/\vARiciA e luxúria han concordança contra larguea e cas-

tedat; car avaricia reté les coses ques deurien donar, ^e per

açò es contra larguea. E per ço car reté aquelles coses, es

contra castedat, car los homens avars ajusten los bens tem-

porals per ço que pusquen usar de luxúria en les belles

fembres males qui requiren grans dons, segons compara-

ció de les leges fembres qui son males.

15. De avarícia e ergutt

/VvARiciA c ergull han concordança contra larguea e hu-

militat; car avaricia en quant ajusta molts bens temporals,

prepara la matèria a ergull, axí com los homens ergullo-

sos qui son disposts a ésser ergullosos^com han moltes ri-

quees. E ergull dispòn la matèria a avaricia com sia contra

larguea, en quant es disposició^que sia per gran riquea,

axí com los homens qui per ço car son rics, son contra lar-

guea, per raó de la qual larguea los homens pobres son hu-

I. B, a eleger discreció ni abstinència.— 2. B, de la qual.— ). B, lon-

gament estar (manca fins al mot íongament de més avall). -4. A, qui s

deuen donar.— 5. B, ergullors.—6, 8, en quant dispon.
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mils. E açò metex dels rics com donen dels lurs bens ' als

pobres, als quals los fa avallar a humilitat *e pujar per ells

contra crgull e avaricia. E per açò estcc un ric home
empatxat que no sabia si nodriria ^ son Bll a avaricia o a

larguea.

16. De avarícia e accidia

/VvARiciA e accidia han concordança contra larguea e di-

ligència; car avaricia es contra larguea ab accidia qui es

contra diligència, e per açò avaricia es contra sí metexa;

per que los mercaders avars no poden pujar en tant grans

riquees com los larcs*qui ab diligència han concordança,

els avars ab pigricia. E accidia es contra larguea ab avari*

eia en quant ha ab ella concordança.

1 7. De avarícia e enveja

/\yaricia e enveja han concordança contra larguea c ca-

ritat; car enveja es contra caritat, per qui està larguea. E
avaricia es contra caritat en quant es contra larguea qui

es lestrument^de caritat.

18. De avarícia e ira

/\yaricia e ira son contra larguea e abstinència; car ava-

ricia en quant es contra larguea, prepara la matèria als ho-

mens avars com sien irats com perden les riquees e com

hom lor^consella que sien larcs els reprèn d avaricia; la

qual ira es contra larguea en quant avaricia es lo seu es-

trument.

19. De tuxuría e ergull

JL/uxuRiA e ergull han concordança contra castedat e hu-

militat; car en quant luxúria es contra castedat, es contra

I. A, manca bens: B, de lurs bens.— 2. B, e humiliar.— 3. A, nodria.

— 4. A, richs.— 5. B, e auaricia contre karitat (passim en ambdós m.ss.)

en quant es contra larguea qui es estrument.— 6. B, los.
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humilitat qui humilia los homens a esscr sotsmeses de cas-

tedat; e en quant ergull es contra humilitat, es contra cas-

tedat, sots la qual no vol estar sotsmès, ans ama ésser franc

en los plaers de luxúria.

ao. De luxúria e accidia

Luxúria e accidia han concordança contra castedat e di-

ligència; car en quant luxúria es contra castedat, prepara

la matèria a accidia com sien ' los homens pereosos a gua-

nyar castedat e a contrastar a diligència; e en quant acci-

dia es contra diligència, prepara la matèria a luxúria com

sien los homens pereosos a guanyar castedat.

2 1 . De luxúria e enveja

L^uxuRiA e enveja han concordança contra castedat e cari-

tat; car enveja fa envejar les belles fembres, e per açò pre-

para la matèria a luxúria contra castedat, e fa desirar les

riquees per les quals prepara la matèria a luxúria, en quant

per riquees poden haver los homens belles fembres; e en

quant luxúria es contra castedat, dispòn la matèria a enve-

ja com sia contra caritat del marit e de la sua bella muller

la qual luxúria fa desirar e envejar.* E açò metex de lu-

xúria qui fa desirar les riquees d en Martí 3 per ço que ab

elles pusca luxuriar en Pere envejós.

12. De luxúria e ira

JL/uxuRiA e ira han concordança contra castedat e contra

abstinència; car la luxúria en quant es contra castedat, mou
la voluntat d en Pere luxuriós a ira com no pot haver la

fembra ab qui vol luxuriar; e la ira en quant es contra abs-

tinència, es causa de luxúria contra castedat, la qual caste-

dat en Pere luxuriós no pot haver en deliberació de vo-

luntat per raó del sobtós moviment qui es contra castedat.

1. B, que sien.— 1. B, enueUr e desjr«r.— 3. B, del marit: P, mariN.
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23. De erguU e accidia

H^RauLL e accidia han concordança contra humilitat e di-

ligència; car en ço que ergull es contra humilitat, es contra

diligència qui ab humilitat se guanya; e en quant accidia

es contra diligència, es contra humilitat qui ab diligència

se guanya.

24. De ergull e enveja

JL/RGULL e enveja han concordança contra humilitat e ca-

ritat; car en quant ergull es contra humilitat, es contra

caritat, ab la qual humilitat caritat ha concordança; e en

quant enveja es contra caritat, es contra humilitat, ab la

qual humilitat caritat ha concordança.

25. De ergull e ira

Jl/roull e ira han concordança contra humilitat e absti-

nència; car en quant ergull es contra humilitat, es contra

la deliberació de abstinència qui en humil voluntat e pa-

cient ha deliberació, e açò metex en humil enteniment e

remembrament; c en quant ira es contra abstinència, es

contra humilitat quis guanya ab abstinència contra ira.

26. De accidia e enveja

/\cciDiA e enveja han concordança contra diligència e

caritat; car en ço que accidia es contra diligència, pre-

para la matèria a enveja com per pigricia desig 'les pro-

pries riquees den Martí en Pere pereós*a ésser dili-

gent a guanyar riquees, per la qual pigricia es envejós

d aquelles riquees les quals no vol guanyar ab treball; e

en quant enveja es contra caritat, es contra diligència de

guanyar riquees.

I. A, can per pigricia desiga.— 2. B, pereors.
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27. De accidia e ira

/\cciDiA e ira han concordança contra diligència e absti-

nència; car en quant accidia es contra diligència, ha concor-

dança ab ira contra abstinència qui nos pot haver sens di-

ligència de voluntat memòria e enteniment; c en quant ira

es contra abstinència, ha concordança ab accidia en quant

prepara a pigricia matèria qui ab privació de diligència ha

concordança.

28. De enveja e ira

Onveja e ira han concordança contra caritat e abstinèn-

cia; car enveja en quant 'es contra caritat, es contra absti-

nència; e en quant ira es contra abstinència, es contra ca-

ritat qui ab abstinència se guanya.

f[ Dit havem dels vicis principals, e mesclats havem

los uns ab los altres per ço* que per los uns hom pusca co-

nèxer los altres. Ara preposam dir dalcuns'vicis conse-

güents dels primers, e primerament de injuria.

29. Dels vicis consegüents

F • . . • .
•

JL^NjuRiA es VICI qui es contra justícia per si metexa; e es

contra justicia en quant ha concordança ab los vicis qui

son contra justicia, axí com ab ergull, car ergullosa cosa es

contradir a justicia qui es tan alta per bontat e granea, per

fortitudo-^e saviea, e majorment ab ergull qui en sí metex

no ha neguna bontat, ans fa estar baxes tots aquells qui

del seu hàbit son vestits.

( Indiscreció es vici qui es contra prudència en quant

es la sua privació; e es contra prudència ab ajuda de pi-

gricia e de ira, car per pigricia son los homens indiscrets

en quant no volen encercar veritat de les coses, e per ira

es enfuscat lur enteniment e està en tenebres. E per açò

I. B, or en quant enveia.— 3. B, los auem los uns ab los altres que
per so.— 3. B, dir alscuns.

—

4. B, c fortitudo.
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son los homens pecs e necis ' e no saben usar del hàbit de

prudència.

|[ Frevoltat * de cor es ens contra fortitudo, e per açò

que la contrarietat sia major, es contra fortitudo ab des-

esperança, per ço que Is hon\ens no sien forts ab esperança

qui conforta 3 los coratges dels homens qui en lo poder de

Deu e en la sua bontat e en la lealtat e veritat en que son,

han confiança. E en aquest pas pot hom haver conexença

com lo vici, per ço com per sí metex no pot ésser contra

la virtut, ha concordança ab los altres vicis contra una vir-

tut; e per açò los homens virtuoses, com molts vicis son

contra una virtut, concorden moltes virtuts ab aquella per

ço que ab elles sia contra molts vicis.

|[ Intemprança es ço qui es contra temprança ab go-

la, e contra fortitudo, la qual enfortex gola ab les prime-

res natures de la sensitiva ymaginades ab plaer de sentir,

en tant que fortitudo es vençuda per son contrari e per la

ajuda que fa gola a frevoltat.E per açò los homens savis

mortifiquen les ymaginacions qui ajuden als plaers de sen-

tir, ab oblidar aquells plaers e ab membrar los plaers qui

venen per virtuts en les consideracions^ dels homens vir-

tuoses, en tant que gola no pot ajudar a frevoltat, ans es

vençuda per fortitudo.

|[ Infidelitat es ço qui es contra fe ab falses semblan-

ces qui semblen veres segons cors natural, e ab privació de

membrar qui no membra les obres que Deus fa sobre cors

natural, per ço quel seu gran poder pusca ésser mills mem-

brat entès c amat, e que les gents pusquen haver en ell ma-

jor esperança. E per açò los homens savis com son temp-

tats^contra aytal infidelitat, remembren les coses que Deus

ha fetes e fa sobre cors natural, axí com crear lo mon el

primer home els miracles que ha fets e fa, per ço que for-

I. B, c esta en tinebrcs. E per asso son los homens nescis e pecs.

—

2. A, Creauitat.— 3. B, fortiffica.—4. A, frueltat (passim). - 5. B, enuer-

sacions.—6. B, quant son temptats [per infidelitat].
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tifiquen la fe; e encara, que consiren que més pot Deus

fer, que 1 enteniment daquells entendre.'

|[ Desesperança es ço qui es contra esperança, con-

tra la qual es ab membrança de granea de peccat e granea

de justícia, e ab oblidar granea de miseçicordia e de pie-

tat; e per açò los homens savis com caen en aytal contra-

rietat, membren la granea de egualtat qui està enfre jus-

tícia e misericòrdia; e per açò estan en esperança contra

desesperança e ab temor de la justicia de Deu, ab la qual

temor li fan honrament ab humilitat e ab contricció e satis-

facció. E per açò la justicia ajuda a esperança contra des-

esp>erança, e ab la misericòrdia* ha concordança.

|[ Crueltat es ço qui es contra caritat ab avaricia e

ergull, en tant que caritat 3 nos pot deffendre contra son

contrari, tro que s ajuda ab los contraris dels contraris ab

los quals s ajuda crueltat, los quals son humilitat qui es

contra ergull, e larguea qui es contra avaricia. E car cari-

tat humilitat e larguea han concordança ab ésser, c ergull

e avaricia e crueltat han concordança ab no ésser, no po-

den crueltat ergull e avaricia contra caritat larguea e hu-

militat.

|[ Tració es ço qui es contra lealtat, e es en moltes

maneres;^ car una manera es aquella que han los homens

contra lealtat ab avaricia, e altra manera es aquella^ que han

contra lealtat ab luxúria. E per açò los savis homens leals,

segons que son les maneres diverses, ajuden a lealtat, axí

com contra luxúria ajuden ab castedat, e contra* avaricia

ab larguetat; c com erren ^ les maneres, no pot lealtat con-

tra tració, axí com qui volia ajudar ab castedat a lealtat^

contra tració qui es per avaricia.

|[ Homicidi 9 es aquell vici qui ha més maneres que

altre, car ell pot ésser per enveja e per ergull e per ira e

1. A, entendre daquells.— 2. B, que ab la misericòrdia.— 3. B, en
quant caritat.

—

4. B, de maneres.— 5. A, manca es aquella.—6. B, e es

Contre.—7. B, ignoren.— 8. B, a castitat ab leyaltat.—9. A, homicida.
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per luxúria e per molts altres vicis; e per açò los homens

savis com son temptats a fer homicidi, consiren les mane-

res per raó de les quals han aquella temptació, e ajuden se

ab los contraris. E per açò fon ' enganat un home una ve-

gada qui volc mortificar la temptació de homicidi ab temor

de justicia e no ab caritat de son proïsme, qui es pus forts

contra avaricia que temor contra mort, c fé lomicidi, lo

qual no feera si sajudàs ab caritat.

|[ Ladronici es vici qui està més per gola que per al-

tre vici; e per açò es temprança a ell pus contrari que al-

tra virtut. E per açò fon enganat un home qui nos sabé

ajudar de la temptació contra ladronici, contra 1 ajuda de la

qual 'se volc ajudar ab caritat 3 e no ab temprança, e fé lo

ladronici.

|[ Mentir es aquell vici qui los seus contraris son ma-

jorment veritat e vergonya. E per açò fon enganat un ho-

me qui volc més mortificar 'mentir ab justicia, que ab veri-

tat e vergonya; e per açò mentí en quant dix falses paraules,

e com hac mentit, veritat e vergonya excitaren consciència

pus fortment que justicia, e per açò conec que pus contra-

ris son veritat e vergonya a mentir, que justicia tant sola-

ment. E per açò pres manera que com volia mentir, consi-

rava enans veritat e vergonya, que justicia ni que neguna*

altra virtut.

|[ Maldir es aquell vici qui los seus contraris son ma-

jorment bonea e caritat. E per açò un savi com li venia

voluntat de maldir, consirava bontat e caritat contra aque-

lla voluntat, per la qual consideració la bontat ^privava de

la voluntat son contrari, e la caritat atretal; e convertien

la voluntat a bendir contra maldir qui està majorment per

malea e cruel dat.

|[ Impaciència es vici qui es contra paciència ab er-

gull e ab ira; e paciència es contra impaciència ab humili-

I. B, fo (passim).—!. A, del qual.— 3. B, leyaltat: P, fidetitate.

4. B, mortifficar mes.—5. B, ni neuguna.—-6. B, sa bontat.
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tat e ab abstinència. ' E per açò fo batalla de paciència e

impaciència en la voluntat de un home, en la qual vencé

paciència impaciència ab la ajuda de Deu qui ajudà a hu-

militat e a abstinència 'contra ergull e ira, com siaçò que

Deu tota hora ajuda a les virtus e no als vicis. E per açò

no es ver ço que dien alcuns homens, que pus leugera cosa

es als homens usar de vicis que de virtuts; emperò ver dien

segons les natures quels homens han per menoritat e per

les rayls d on son venguts, ço es de no csser e de la infec-

ció que han per raó del original peccat; e fals dien en quant

pus leugeres coses son a fer aquelles 3 a qui Deus ajuda, que

a fer aquelles qui no han ajuda de Deu; e per açò han cul-

pa los homens qui no fan be e fan mal.

|[ ]nsconstancia es vici contra «constància ab indis-

creció e frevoltat de coratge; e constància, ço es fermetat,

es contra insconstancia ab prudència e ab fortitudo. E per

açò se esdevenc^una vegada que fo batalla de inconstan-

cia e constància en la consciència d un home, e fo vençuda

constància per ço car accidia ajudà a indiscreció e a frevol-

tat de coratge, e car diligència se tardà trop.^

|[ Immundícia es vici qui es majorment contra sancte-

tat ab malea e ab granea de injuria indiscreció e frevoltat e

intemprança, descreença desesperança e crueltat; ^e sanc-

tedat es contra immundicia ab bontat e ab granea de justí-

cia prudència fortitudo temprança fe esperança e caritat. E
per açò esdevencse que sanctedat e immundicia se comba-

teren en la libertat d un home, e fo vençuda sanctedat en

ço que vengren a la batalla ajudar gola avarícia luxúria er-

gull accidia enveja e ira, a immundicia e sos valedors.'

|[ Falsetat es vici qui es majorment contra lealtat ab

ypocresía e simonfa; e lealtat es contra falsetat ab veritat.

I. B, e abstinència.— 2. B, e ab la aiuda de deu qui aiuda ab humi-

litat e ab abstinència.— 3. B, aquells.—4. B, qui es contre.— 5. B, e for-

titudo. E per asso esdeuench se.— 6. B. per so com accidia aiuda a in-

discreció e freuoltat de coratge e car diligència trop se tarda.—7, B, de
esperansa e de crueltat.— 8. B, c immundicia e asses ualedors.
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E per açò fo feta batalla en la franca volentat' dun home,

e fo vençuda falsetat per lealtat, car més poc lealtat ab ve-

ritat, que falsetat ab ypocrcsía*c ab simonía. E per açò fo

reprès un prelat contra ypocresía e simonía, qui fo vençut

per falsetat; e escusàs per la temptació de ypocresía e si-

monía.

K Pigricia es contrari a diligència ab usura; e dili-

gència es contra pigricia ab mercaderia. E per açò fo re-

près un usurer de la usura que fia, e fo escrit que usura

fos peccat per ço que pigricia ' no fos en los homens a gua-

nyar los bens qui son necessaris a viure, los quals se gua-

nyen ab diligència en mercaderia.

f[ Incurialitat es contrari de curialitat ab gola ava-

rícia ergull; e curialitat es contra incurialitat ab vergonya.

E per açò fo feta batalla de curialitat e de incurialitat, e

vencé curialitat qui es pus forts ab vergonya, que incuria-

litat ab gola avarícia luxúria e ergull. Emperò covenc que

la vergonya fos gran, car una virtut petita no pot contra

molts vicis. E per açò fo reprès un peccador qui sescusava

per ço car havia errat ab temptació de molts vicis, e no

hac ajuda ^ mas de una virtut, la qual fo vençuda per ço car

era petita, e vencera si fos gran.

( Inobediencia es contrari de obediència; e comba-

terense abdós en un religiós, e la obediència era guarni-

da de paciència abstinència e humilitat, e la desobediència

era guarnida de impaciència e dirà e d ergull. E fo vençuda

obediència, per ço car ira privà làbit^de prudència, per la

privació de la qual fo vençuda obediència; car si prudència

fos en la batalla, hagra deliberació obediència a consirar

paciència e abstinència e humilitat.

1. B, libertat e uolentat.— i. A, B, que ab ypocresía.— 3. B, que la

usura fos peccat per so que pegrícia.—4. B, qui sescusa per so com
auia errat ab temptació de molts uiscis c no hac asuda (bauJa) aiuda.

—

5. A, labat.
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lY

Dets rams de vicis

Qos rams de gola son de activa appetivitat ' e

de passiva appetibilitat e del mijà damdós; e

^^ aquests son los seus tres membres principals, en

los quals se fa la generació del hàbit seu e la privació del

hàbit de temprança qui en los rams se corromp, en los

quals se fa renovació de molts peccats estants dejús al

hàbit de gola sustentat en los hàbits dels seus rams e

membres.

2. Los rams d avarícia e dels altres vicis pot hom con-

siderar segons ço que dels rams de gola dit havem e se-

gons ço que havem dit dels rams dels altres Arbres. Car*

esquivam prolixitat a enteniment exercitat e descorregut

per aquesta sciencia, comanam la conexença que pot haver

dels rams dels altres vicis.

<^

i. B, apctifiuitat.— i P, et quia.
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De les fulles de vicis

S^^Jj ES fulles de vicis son semblances d accidents

f1^^ ' ^^^'^>
' ^^^ quals semblances son contra les sem-

wJBL,..*.^ blances dels accidents reals qui son vestits de

virtuts. E car aquestes fulles son greus d entendre, per ço

que delies donem conexença clarament, volem tractar de

cascuna.

1 . De quantilal de vici

Yici està sots quantitat termenat, car si no era termenat

per quantitat, tots los vicis serien eguals, e serien tan* grans

en lo començament com en lo mijà e la fi, e no seria dif-

ferencia entre peccat venial e mortal, la qual cosa es im-

possíbol. Està, doncs, vici per quantitat termenat; e la

quantitat es semblança estesa e continua per la natura del

Arbre elemental vegetal sensual ymaginal e racional; e es

discreta en quant la distincció dels Arbres, axí com en

Pere luxuriós qui com ymagina los plaers de luxúria, crex

la carn qui es lestrument, e en aquell creximent^posa lo

foc calor e esteniment de lonc ample pregon, e la vege-

tativa hi posa delectació on major es la ymaginació, e la

sensitiva hi posa sentir, e la ymaginativa ymaginar, c la

voluntat desirar, e la memòria membrar, e 1 enteniment en-

tendre. E cascuna d aquestes potencies moltiplica son actu

e sa obra en aquell moviment e creximent; e per açò cove

de necessitat que làbit de luxúria sia raó a la obra ab

quantitat, la qual quantitat nos pot veer ni tocar per ço

j. B, manca ço qui segueix fins al altre mot reals,— 2. B, aytan.—

3. B, e en aquell estrument e creximent.
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car es semblança del real moviment carnal, e no es de la es-

sència daquell, mas que es enaxí'sa figura accidentalment,

com es la figura quadrangular del home, semblança de la

forma daquell. E aquesta semblança de quantitat qui es

per làbit de luxúria, vé de potencia en actu per 1 agent qui

la trau de la disposició de la matèria en la qual està en

potencia
»
per 1 agent natural e per sa natura metexa, axí

com lo clau, qui està en potencia en la massa del ferrc per

la disposició del ferre e per la potencia del ferrer qui de

la massa trau la figura del clau qui es quanta. Emperò day-

tant es la differencia, que la figura del clau es crcatura en

quant es posada en la disposició del ferre, e no es creatu-

ra en quant es posada en potencia per 1 agent artificial. La

quantitat de luxúria no es creatura en la potencia del ho-

me luxuriós; el moviment carnal estès e vestit del hàbit de

luxúria per la ymaginació c la sensitiva vegetativa elemen-

tativa potencia, es natural e es creatura la sua quantitat. E
en aquest pas pot hom conèxer còm la quantitat de luxúria

està de part la racional e no de part lo seu subject corpo-

ral; e per açò les bèsties brutes no han hàbit de luxúria,

car no han natura racional. ^

2. De qualitat de vici

iL•tK avaricia d en Pere es qual per malea, e es qual^per

granea, e axí de les altres formes. E la qualitat es sem-

blança e impremsió del hàbit davaricia, del qual hàbit es

vestida la sua voluntat qui moltiplica aquell, enaxí com len-

teniment qui moltiplica la fantàstica espècia sots espècia

de qualitat, en quant entén object qual; e açò metex fa la

memòria. E enaxí està làbit de avaricia sustentat per qua-

litat dels actus tots tres de les potencies qui mouen la yma-

ginativa a ymaginar les coses mogudes a ésser subjects

davaricia.

I. B, enans enaxi. — 3. B, esta potencia.— 3, A, car no han racional.

—4. B, o es qual.
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3. De relació de vici

JvELACió de vici es axí com si es gola, cove que sia glot,

sens lo qual ' gola ésser no pot; e açòs convertex. E està

encara la relació en les branques d aquest Arbre, segons

que es significat en los rams, axí com la voluntat qui dest-

ra menjar contra temprança, en lo qual desig* està relació

enfre la potencia qui desira e la cosa desirada; e d aquesta

relació es làbit de gola vestit, qui despulla la voluntat del

hàbit de temprança en quant ne trau la relació de la qual

temprança es vestida.

1 . "De acció e passió de vici

EíN vici està acció e passió, axí com en ira; car la voluntat

es potencia activa qui mou la elementativa a calor que es-

calfa ab la ymaginativa vegetativa e sensitiva, en tant que

lom irat sent passió per la sensitiva, e la voluntat ha tris-

ticiaíper passió. E en aquest pas pot hom conèxer que la

volentat ha matèria propria e natural subjecta a la forma

sua -^essencial qui la mou a tristicia e a passió ab la sen-

sitiva vegetativa ymaginativa elementativa, qui li son es-

truments a aquell moviment d acció e passió, car ab ella son

conjuncts. E per açó pot hom conèxer que la voluntat irada

e trista, en quant forma, ha en potencia que traga de la sua

matèria disposta a peccar^ làbit de ira, lo qual vest a lactu

dirà, èxit de la matèria de la voluntat en qui lactu era dis-

post enans que nexís.

5. D(2 hàhii de vici

L^ABiT de vici es axí com ergull e accidia els altres vicis;

lo qual hàbit es forma accidental e dessemblança^del hàbit

de virtut, axí com ergull qui es dessemblança ^ del hàbit de

1. B, sens la qual.— i. B, desirer. — 3. A, B, a tristicia: P, trisHtiam

babet.—4. B, sobiecta a la sua forma: P, substaciatem sue forme.— 5. B,

peccat.— 6. A, de semblança (sense conjunctivaj. -7. B, descemblant.
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humilitat, e dcscrecnça, del hàbit de fe. E làbit dergull ix

en actu per la forma de la voluntat qui vol exalçar les co-

ses vils sobre les nobles contra justicia e caritat, e per la

matèria, en quant aquell exalçament es amable contra jus-

ticia e caritat. E en aquest pas pot hom conèxer que làbit

ergullós vé de la injusta amativitat e amabilitat, ' qui nexen

en làbit dergull de la real amativitat e amabilitat, enaxí

com a semblances dels ulls e del nas e de la boca e de les

altres parts de la cara en lo mirall dispost a reebre aques-

tes* semblances, les quals impremen en ell les reals parts^

de la cara, enaxí com lo segell qui imprem ses letres en Isr

cera, les quals son semblances en la cera de les letres qui

son en lo segell. E en aquest pas pot hom conèxer com les

coses reals moltipliquen lurs semblances en altres subjects

qui no son de la lur essència, enaxí com la cera qui no es de

la essència del segell. Multipliquen, doncs, injusta amati-

vitat e amabilitat, qui son parts reals de la voluntat, lurs

semblances en dessemblances de justicia, les quals nexen e

estan en enjuria vestides dergull, per ço car les coses no-

bles vol voluntat que sien sotsmeses a les menys nobles.

6. Deí situs de vici

IÜnaxí com situs es raó com una semblança sia assituada

en altra sots làbit* de virtut, enaxí es raó que una semblan-

ça sia assituada en 1 altra sots làbit de vici, axí com en làbit

daccidia, en qui la voluntat està pereosa^a fer bé e desira

les coses males, al qual desirer^es diligent; e enaxí la sua

obra es assituada de pigricia contra bontat e de diligència

en tractar mal. E açò metex es del enteniment e de la me-

mòria qui en lo hàbit daccidia han lurs obres assituades de

dessemblances de bontat ^granea e les altres. En aquest

I. A, manca ço qui vé fins a I altre mot amabilitat: B, tot l'incfs va

afegit al marge.— 2. B, aquelles.— 3. A, en ells rails parts.—4. A, lar-

brc: B, ço qui segueix fins a 1 altre; mot tàbil, va afegit al marge.—5. A,

pereossa sta.— 6. B, dcsirar.— 7. B assituades desemblances e de bontat.
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pas pot hom conèxer com làbít de vici es assituat en viciós

assituament' qui daquell hàbit viciós es vestit, estant la un

vici en 1 altre, ço es saber, làbit viciós en lo viciós assitua-

ment en làbit viciós. E en aquest pas pot hom haver co-

nexença de molta filosofia moral.

7. Dels temps viciós

J EMPS en quant es ens real, * no està sots hàbit viciós, mas

en quant estan en ell los hàbits viciosos, signifiquen les

semblances del temps, enaxf com en un temps en Pere cn-

vejós pot desirar la muller de son veí, e en altre la sua

vinya e en altre lo seu cavall; e enaxí temps està subject

al hàbit denveja, general a molts particulars estants en di-

verses temps; no quel temps sia divers en sí, mas que es

dispost a diverses obres ésser subject, les quals en Pere

en un temps no pot obrar, enaxí com la vegetativa qui en

un temps metex no pot compleccionar la espècie del raim

en complecció calda e seca, e freda e seca: calda e seca com

es delí fet vi; freda 3 e seca com lo raim es en agràs com

es vert. E en aquest pas pot hom conèxer que enveja, e

enaxí dels altres hàbits de peccat,^no son de la essència

de temps, mas que temps es estrument a aquells en quant

poden ésser en ell sustentats, per ço car poden ésser molts

en diverses temps.

8. Del loc viciós

Yici està en loc en dues maneres: la una es com està en

ell naturalment, axí com lome contret o cec o sort, e enaxí

dels altres vicis naturals, los quals no son en hàbit de pec-

cat racional; d altra manera es de part la raó, axí com làbit

de tració o de impaciència qui està en loc esperitual, ço es

saber, en la voluntat impacient e qui ama tració. E aquest

loc no es corporal, mas que es esperitual, e dàbit viciós ves-

1. A, abituament.— 3. B, es real.— 3. B, ni freda.— 4. B, de pecats.
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tit e en loc conlogat, ço es saber, en la mala voluntat, mala'

per ço com vol mal, e no bona per ço com no vol bé; e açò

metex del enteniment e de la memòria. E car aquestes tres

potencies son locs on estan los hàbits vicioses, e elles estan

en lo cors a 1 ànima conjunct, qui es de les tres potencies

esperituals, estan* los hàbits vicioses accidentalment en loc

corporal, ço es lo cors ^ humà, el qual es habituat d àbit vi-

ciós accidentalment, per ço car es conlogat en la ànima en

la qual es tot estès. E en aquest pas pot hom conèxer com

accidentalment lo cors pecca, en quant es habituat de pec-

cat accidentalment per los hàbits vicioses en los quals estan

les tres potencies de 1 ànima; e per açò es significada re-

surrecció, per ço quel cors d en Pere qui mor en peccat

mortal, port pena per ço car es estat estrument a peccat

de 1 ànima a ell conjuncta.

|[ Segons que havem donat exempli dels accidents

vicioses en los vicis mortals* damunt dits, pot hom haver

conexença dels accidents dels peccats venials, axí com la

quantitat viciosa de la voluntat d en Guillem qui s mou a

desirar delit carnal, ^c en lo començament la raó contrasta

a aquell appetit^en tant que la quantitat no s estén en lo

mig ni vé en succesió com venga a la fí, e està en axí com

punt dispost que delí e d altre sia feta linya; e quant li fall

altre punt no ix en actu la linya. En semblant manera lo

començament del appetit carnal estec sots hàbit de luxúria

començat; e car no s estès, e raó c castedat ' empatxaren

lesteniment e segon® punt, al qual raó no volc consentir, e

desamà^lo començament del primer punt qui'^fo lo peccat

venial sustentat en lo començament tant solament e en un

punt, e fo destrovit per 1 altre començament a ell contrari,

nat en làbit de castedat ab" molts punts esteses per mijà

del començament tro a la fi. E en aquest pas pot hom co-

I. B, manca aquest mot.— a. A. stans. — 3. P. in corpore.—^. P, tnora-

tibut.— f. B, desig carnal. — 6. B, peccat.— 7. B, e car no ses estes rao e

castitat.— 8. B, el segon.—9. B, desuia.— 10. A, manca qul.^i i. B, e ab.



300 Ramon Lull

nèxer què es peccat venial, e còm de mal se seguex bé, no

estant emperò lo bé de la essència del mal, ni I mal de la

essència del bé.

VI

De les flors de vicis

ES flors de vicis son colpes qui son hàbits ' de

peccat, axí com la voluntat qui pecca en quant

vol estar sots 1 àbit de gola o davaricia o de lu-

xúria, e en axí dels altres peccats; e son flors colpes, en

quant la voluntat ha colpa com se vest dels hàbits vicioses,

pus ques pot vestir dels hàbits de virtut. On, en axí* com

per escalfar se seguex escalfat, en axí per colpa se seguex

peccat, lo qual es fruyt mal qui es privació de bon fruyt;

e per açò peccar es flor mala qui es obra d^ peccat, en axí

com calor qui es obra d escalfat e es obra de escalfant 3

en quant la potencia activa qui es la forma del foc, mou
la calor qui per la forma es activa, e en quant es moguda

calor, es forma passiva de la matèria moguda per 1 acti-

va. En semblant manera en peccar es lome agent qui mou
la voluntat a voler peccar; e açò metex del enteniment e

de la memòria; e la forma ^ de la volentat, qui es amati-

vitat,^moula sua matèria qui es amabilitat a voler peccat.

E en axí peccar es flor del agent e del pacient, de la qual

flor ix e nex peccat en la voluntat sustentat e en molts hà-

bits estès, dels quals es vestida voluntat, ço es a saber, lo

seu amar qui es vestit de moltes maneres de peccat.

1. B, dels uiscis son colpes qui son hàbit.— 2. A, o en axí.

—

%. B, en

axi com scalfar qui es obra d escalfant e es obra d escalfant: P, sicut ca-

tefacere quod est opus caíefacientis el caíefaclibilis.—4. B, e de la forma.

^5. A, amatiua.
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Yll

Del fruyt de vici

O fruyt de peccat es en ducs maneres. La una es

la conseqüència de Ja colpa, ço es saber, puni-

ment, lo qual fa la justícia de Deu, qui punix los

homens peccadors en donant ' a ells pena mala contra bon-

tat, e gran contra granea real, e durable contra duració

real, e enaxí de les altres formes reals de les quals es hom

ajustat, contra les quals dona puniments en contrarietat

de formes reals e accidentals, segons que son los peccats

grans o pocs e diverses, axí com per peccat corporal dona

pena corporal, e per peccat esperitual dona pena esperi-

tual; e per peccat de luxúria dona calor de foc e privació

de la fi de voluntat, e per peccat de gola qui ama sabor,

dona dessabor en 1 Arbre vegetal e en lo sensual e en

lymaginal qui ymagina la gran quantitat de la pena, e en

lo racional qui entén aquella pena eviternal ésser *e entén

com ha perduda la fi eviternalment, per raó de la qual fo

creat, la qual fi es vacuitat de son començament e mijà, qui

naturalment san^a aquella fi que 1 enteniment ha perduda;

e açò metex de la fi de la memòria e de la voluntat.E en

aquest pas pot hom conèxer com es gran la pena esperitual

e major que la corporal.

1. La segona manera del fruyt es pus principal que

la primera, e es bona, ço es a saber, que per peccat se

seguex pena qui es estrument ab lo qual Deus punix los

peccadors, el peccat * dels peccadors e la pena que han son

1. A, donans.— 2. B, ésser euiternal.— 3. B, son.— 4. A, B, del en-

teniment e de ia memòria. —5. B. poneys los peccadors els pecctts.
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cstrumcnts com sien mills coneguts los mèrits dels justs, 'c

la glòria que Deus* los dona corporalment e csperitual-

ment; per que enaxí com peccat venial es alcún aparella-

ment per lo qual se moua home just a usar de virtut per

lexcitament que fa lo peccat venial qui excita la virtut a

son contrari, axí com laygua en la fornal qui excita lo car-

bó a major calor, enaxí la pena dels peccadors e la colpa

daquells, es alcuna disposició e exempli a excitar 1 ente-

niment del just a conèxer mills la gràcia de Deu e la sua

misericòrdia e la justicia sua e la glòria quen pren. Empe-

rò no deim que Deus sia occasió de peccat, en axí 3 com la

injuria mala del home injuriós qui no es occasió de la bona

justicia del príncep, car si ho era, seguir sia que un contra-

ri fos causa de son contrari, la qual cosa es impossible.

|[ Dit havem del Arbre moral; e ell a saber es molt

útil, e a aquells-^ qui volen preicar, es bo seguint lo seu

procés, ^e es bo a oir a aquells qui oen lurs sermons; car

segons la disposició del Arbre, se dona conexença de les

moralitats què son, ni d on venen, ni en que estan, ni com

se poden haver les virtuts e moltiplicar, ni los vicis com se

poden destrovir.

1f

I. B, iuts.— 1. A, de deus.— 3. B, del peccat e en axi.—4. A, B, c

aquells.— 5. B, es bo lo seu procés.



Del Arbre imperial'

Q\1E,ST Jírbre es dcpartit en .vi), parts, ço es

saber, en rayls tronc branques rams fulles*

flors e fruyt; c es dcpartit en .i), parts: la pri-

mera part es concordant ab la primera part

del Arbre moral e es semblança e impremsió d aquella

part, enaxí com letres de cera semblants a les letres del

segell; e per açò en aquesta part se deuen respondre les

rayls de la primera part del Arbre moral a les rayls pri-

meres d aquest Arbre, el tronc 3 al tronc, e açò per ordre

destrò*al fruyt; e d aquesta primera part d aquest Jlrhre

entenem í parlar e eximplis donar; e per ella se pot en-

tendre la segona part, la qual es que ab la primera part

d aquest Arbre sia contrari 1 emperador o I príncep, a la

segona part del Arbre moral. E d aquesta segona part

d est Arbre no cal donar eximplis,^ car per ço que direm

de la primera part e que havem dit de la segona part del

Arbre moral, porà haver hom delia conexença,ye manera

ne porà haver lo príncep a regiment e a tenir son regne

en pau.

I. B, emperial (utuaí).— i. A, branques tronch fulles. —3. A, B»

daquest arbre al tronc el tronc al tronc.

—

4. B, entro.— 5. B, entén.

—

6. B, tocar exempli. -7. B, hom auer de la conoxensa.
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De les rayts del Jlrbre imperial

\ ES rayls del Arbre imperial son bonees granees

^VJ duracions poders saviees volentats virtuts veri-

ist^] tats delectacions concordances començaments e

fins ' majoritats egualtats e menoritats, qui s concorden a

comunitat de una bontat, de una granea, de una duració,

de un poder, e enaxí per ordre tro a menoritat; la qual

una bontat sia duna persona comuna, e açò metex de gra-

nea e les altres, appellada aquella persona emperador o

príncep.

2. La bontat d en Pere, e d en Martí en Ramon en

Guillem, e enaxí dels altres, se comanen al hàbit de bon-

tat del príncep, que les reja en tal manera, que les bontats

de fores accidentals hajen concordança ab les bontats de

dins naturals corporals; e açò metex de la granea d en

Martí d en Pere, »e axí de les altres. E per açò es príncep

ymage de Deu en terra a regir les bontats morals e de

coses corporals dels seu pòbol; e açò metex de les granees

eles duracions d aquelles e dels altres. E en aquest pas

pot hom conèxer la gran honor que a príncep se cove, el

gran mèrit que espera si es bo, c la gran servitut en que

Deus là més a regir 3 ab una sua bontat moltes bontats, e

ab una granea moltes granees, e ab un poder molts poders,

e ab una voluntat moltes voluntats, enaxí com un pastor

obligat a regir moltes ovelles.

I. A, [mijans] e fins: B, estincs.— 2. B, ab les bontats naturals cor-

porals. E asso meteys es de )a granea den Marti e den P.— 3. B, reger

(pattim).
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5. Príncep es obligat ab la sua bontat a regir moltes

bontats, e per açò es la sua bontat en servitut per raó de

la qual deu ésser humil contra ergull. E car la sua bontat

principal e comuna es de moltes bontats particulars gene-

ral, es la sua bontat ' franca, per raó de la qual libertat e

generalitat se deu molt guardar que no sencline a malves-

tat ni que no haja concordança ab la segona part del Arbre

moral; e si se enclina a malvestat e ab la segona part del

Arbre moral ha concordança, cau de moltes grans altees

en molts grans baxament5,*e fa tort e peccat a totes les

bonees particulars qui han eleta la sua bontat, ta qual lo

príncep pervertex en vici c en malea, lo qual està desús a

les bonees particulars, enaxí com a vici sobre virtut. E
en aquest pas pot hom conèxer còm granges lo falliment

del mal príncep, e còm gran es la matèria que dona de mal

eximpli e a la justícia de Deu ^ com sia punit en molts mals

c greus turments.

4. Vici ha tan gran concordança ab poquea e meno-

ritat, que no li cove neguna real entitat, * per ço que de tot

en tot haja concordança ab no ésser, e que son contrari

qui es virtut, haja concordança ab granea e ab ésser. E en

aquest pas pot hom conèxer còm gran es lo falliment del

mal príncep quil seu vici e peccat, qui no ha neguna enti-

tat real ni concordança ab neguna realitat, e ab menoritat

e poquea ha tan gran concordança que en totes ses mane-

res se concorda ab privació e no ésser, fa estar sobre tan-

tes bonees grans e reals; ^e sobre tantes duracions bones

grans e reals* fa estar la duració del vici el poder d aquell

sobre tots, e la follia d aquell sobre tantes savieses, e odi-

bilitat d aquell sobre tantes amabilitats, e aquell vici sobre

tantes virtuts, e la falsetat d aquell sobre tantes veritats, c

1. A, e es la sua bontat.— 2. B, e en molts grans bexamens.— 3. A,

grans.—4. P, et occatio iusticie dei.— 5. A, cmptitat (pastim).— 6. B, bo-

nees granees e reyals.
* Altra llacuna del m.s. A: trellat del B.

Arbre de SaBNciA-l-M.
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la vacuitat'daqucll sobre tantes fins, c cnaxf de les altres.

E açò es enaxí com si verí era empeltat ab triada, *e tene-

bres en lum, e pena en repòs, c axí de les altres formes

empeltades en les bonees a elles contraries, de les quals

les males formes atraen e pervertexen la natura 3 d aquelles

bonees en lurs males custumes. On, com açò sia enaxí, es

molt gran meravella com null hom vol ésser príncep, com

en tan greu cas pusca esdevenir.

]]

Del tronc del Jlrhre imperial

O tronc del Arbre imperial es confús en comú re-

giment qui significa la persona comuna del prín-

cep; en lo qual comú regiment estan disposts e

en potencia los particulars regiments dels homens estants

en castells viles e ciutats, los quals regiments venen en ac-

tu per lo príncep si usa de la sua general bontat e de la

sua general granea, e enaxí de les altres formes comunes

montiplicades de les rayls del arbre: car enaxí com lo fer-

rer es general ab lo seu martell qui es general a trer de

la massa del ferre, qui es general a moltes figures particu-

lars, ço es a saber, figura de coltell d espasa e de clauell,

enaxí príncep qui sia bo, trau en actu ab ses formes gene-

rals ço qui es dispost a regiment del tronc general e matè-

ria de tots aquells regiments particulars. E com lo príncep

es mal, es lo seu tronc comú a aportar en actu les vacuitats

de les fins de les bones formes qui li estan dejús, axí com
aquell qui les fa buydes en quant les desvia de la fi per

I. B, uaculitat.— i. P, in tyriaca.— 3. B, en la natura.
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que son; axí com qui buydava de bonificatívitat c de boni-

ficabilitat bonificar, e de magnificabilitat e de magnificati-

vitat magnificar, per ço que no fos bonificat' magnificat, e

que les omplís de malificar e parvificar, per ço que fos ma-

lificat e parvificat.

2. Bon príncep qui es comú tronc a molts troncs com

omple les fins de les formes qui li estan dejús, omple la

sua fi de les fins de les formes que li estan dejús, axí com

qui omplia una bonea de moltes bonees, e una granea de

moltes granees; e per açò a aytal príncep en axí ple, se

convenen moltes donors e damors. E col príncep buyda

ab una malea moltes bonees e ab una poquea moltes gra-

nees, la vacuitat* d aquell príncep, qui la poría cogitar ni

dir? E en aquest pas pot hom conèixer còm bon príncep es

object a moltes amativitats, com per molts sia amat honrat

servit e loat per ses gents, e còm mal príncep es object de

moltes odibilitats e com per ses gents sia desamat blasto-

mat maldit e desonrat e no obeít.

]]]

De les branques del Arbre imperial

^ ES branques del Arbre imperial son .x.: la prime-

>)' ra es barons, axí com comtes ducs marqueses^

y;. jfÉ vescomtes varnassors, la segona es los cavallers

de un escut, terça es burgeses, quarta es consell, quin-

ta es procuradors, .vj.» es jutjes, -vij.» es avocats, MV).* es

saigs, .ix." savi confessor, .x.* enqueridors. E totes aques-

tes branques deuen ésser habituades e vestides de les pri-

meres branques del Arbre moral.

I. B, bonifat.— 2. P, vanitatem.— 3. B, marquces.—4. B, terst es

burgees. quarta es concell (utuat).
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1 . De barons

f\ príncep se covenen baroiis per ço que li ajuden a reg-

haí: è 4i pòssfeíír là sua noblea; car cri là hoblea dels barons

es conservada la noblea del príncep, enaití com molts par-

ticulars qui cohserven lur universal. E per açò fan mal

aquells prínceps qui son contra les noblees de lurs barons,

car en destroír les noblees d aquells, destrúen les sues no-

blees; car molt es pus noble príncep en haver dejús sí ba-

rons, que no haver aquells, axí com substància qui es gen-

dre més a ensús que cors, la qual substància no seria tant

a énsús, si cors era espècia, e qui no pogués ésser gendre.

if[ Son encara barons a príncep necessaris en la bata-

lla per ço que pusca haver moltes senyeres, ordonats molts

homens sots cascuna senyera ordonada sots la senyera ma-

jor del príncep; car si Is barons no eren, nos covenría mas

una senyera ' en la batalla, el príncep hauria a satisfer, en

quant sa persona, al orde t al regiment d« sos cavallers e

de son poble, lo qual regiment covenría que fos confús,

car la sua saviesa no poría abastar a regir tots los particulars

regiments, e poría perdre en la batalla sa utilitat e honor.

|[ En axí com son barons necessaris a príncep, en axí*

es necessari príncep a barons, per ço quel príncep los def-

fena els ajut a lurs necessitats; car cascún baró es pus forts

per son príncep contra altre baró quil vulla injuriar. E per

açò hix mal aquells barons qui son contra lur prfncep c de-

manen haVer prcvilegis e libertats delí, per la qual ells

hagcn poder e honrament contra I poder e lonrament del

príncep. E en aquest pas hom coneix que segons orde-

nament de unitat e de pluralitat, se covenría que fos un

emperador tant solament, en axí ordenat e desús a molts

rcys e barons, com es un papa a molts prelats. Mas 3 car

no es emperador en aquell poder qtie ésser solia quant ^ los

I. B, cor .i.* senyera.— 2. B, e enaxi.— 3. B, mes.—4 B, en.
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cessats de Roma regnaven, e es venguda quaix egualtat de

poder enfre un príncep e altre, e una ciutat e altra, es lem-

peri departit en moltes parts, e son fets molts prínceps e

moltes comunes de ciutats; ' e per açò son guerres e treballs

en lo mon, e no es universal poder en lo mon qui ajut a

mortificar aquells treballs en que son per guerres e per

mals homens, e car * utilitats especials son més amades

que públiques.

a. De cavallers

Wavallers son necessaris al regiment del príncep, car per

cavalls 3 han homens avantatge a ésser pus forts que aquells

qui no han cavalls, e per los cavalls los tany honrament, e

més 'encara per antiga honor posseída per cavalleria. Epef
açò los cavallars, aytant quant han més de podet e don-

rament, aytant son pus covipents als regiments del prín-

cep, es guarden pus tart de fer vilanía e no coses degu-

des; *car honor fa estar los homens a ensús naturalment, c

viltat e enjús, segons moralitat. E per açò es honor gra-

dada, enaxí que mills se cove als cavallers que als burge-

ses, ^e als burgeses que als mercaders, e als mercaders que

al poble; en lo qual poble no ha nengún grau a ensús ni a

enjús, en quant son pobladors en les arts mecàniques, ne-

cessaris a castell a vila e a ciutat. E per açò fa mal lo prín-

cep qui no conserva la antiga honor de cavalleria, en quant

fa alcuns 7 homens cavallers qui no son dignes, e aquells qui

ho prenen fan desonor a cavalleria.

3. De burgeses

JQurgeses son homens qui deuen regir les ciutats e tenir

los privilegis daquelles; e per açò son escusats que bur-

> . P, <f imperium est diuisum in plures partex et in plures communitatet

ciuitatum.— 2. P, et hoc est quia.— 3. B, cauallers ícorretgit en caualls, en

aquest mot i en els dos de més avall).— 4. B, mes (sense e).— 5. e coses

no degudes (?): P, etilUcita.— 6 B, als Lurgues— 7. A, als ens (passim).
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geses no hagen altre offici, ço es a saber, que no sien ca-

vallers ni mercaders ni usen de les arts mecàniques; los

quals son necessaris a príncep per ço que sien governadors •

de les costumes de les ciutats, e per ells sien ordenats les

mecàniques. *E per açò als burgeses se covenen alcunes

honors majors que als mercaders, car han general offici; per

les quals honors deuen haver cavalls e deuen ésser rics, en

tal manera que de lurs rendes pusquen viure c lur offici

mantenir.

4. De conselí

/\ príncep se cove consell de bones persones; e en son

consell deuen ésser barons cavallers burgeses e alcuns ho-

mens qui sien de poble, e encara hi cove ésser aquell qui

es son confessor. Covenen hi a ésser barons per ço car son

parts de son regiment, e açò metex de cavallers e de bur-

geses e dels homens del poble qui saben los estaments

de la ciutat; 3 e açò metex del confessor del príncep, per

ço quel rey lo tema en lo consell, e quel confessor lo re-

prena si fa contra son bon consell.

|[ Enaxí com la bonea del poble ses liurada a la bo-

nea del príncep, e lo poder del poble al poder del prín-

cep, e açò metex de la saviesa e de la voluntat e de les al-

tres formes que dites havem en la rayl d aquest Arbre, en

axí lo príncep se comana a son consell, e comana la bonea

general e les altres formes que li son comanades, a son con-

sell. E per açò es molt necessari a príncep haver bon con-

sell per bontat, e gran per granea, e durable per duració,

e poderós per poder, e savi per saviesa, c caritatiu per ca-

ritat, e virtuós per virtut, e ver per veritat, e complit per

fi; e per aytal consell fa bon príncep bon regiment, e per

lo contrari son mals prínceps e mals regiments. E per açò

pert lo príncep moltes vegades son principat, e estan los

I. P, custodes.— 1. P, ofdinentur mecbanici. —3. B, ciotat (passttn): P,
popuU et cluitatis.
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seus ' en desonor e ells en ira e en tristor e en perill de

perdre 1 altre principat eviternal; per que fan mal aquells

prínceps qui giten de lur consell los homens nobles e savis

e poderosos e virtuosos, es sotsmeten a vil consell e a poc

e buyt de les formes que dites havem; lo qual vil consell

es enfermetat del regne, e tenebres, *e mala fama del prín-

cep e treball del poble, enaxí treballat, com lops qui tre-

ballen ovelles quant no han pastor.

5. De procuradors

J\ príncep se covenen procuradors, axf com son batlles e

veguers e castellans qui cullen lurs rendes, e les altres ma-

neres de procuradors semblants a aquestes; los quals pro-

curadors deu haver príncep vestits dels hàbits de virtuts

contra vicis, car per mals procuradors perden los prínceps

lurs terres e lurs diners, el seu ofíïci es confús en aquells.

E per açò fan mal los homens qui volen ésser procuradors

més per lur utilitat, que per la utilitat del príncep, car son

contra pública utilitat; el príncep fa mal con fa procura-

dors aquells qui 1 preguen del offíci, enaxí com lo papa

qui fa mal com consent que null hom sia elet a ésser co-

muna persona si demana loffíci, ne fa simonía per quel pus-

ca haver.

6. De jutges

J UTGES son necessaris a príncep per fer judicis, los quals

jutges deuen ésser savis e pagats per lo príncep per ço

que hagen major libertat a donar ver judici per veritat c

bo per bontat e virtuós per virtut, e enaxí de les altres

formes; a la qual libertat nos pot tan bé haver si pren ser-

viy de les gents. E per açò fan mal los prínceps qui soffe-

ren que los jutges prenguen negún serviy, mas que ells los

donen tant, que ells pusquen viure honradament segons que

I. B, sens (corrctgit).— 2. B, tenebrós.
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al offici se cove: car enaxí com príncep significa Deu çn

terra en tenir les gents en pau, enaxí jutge en lo judici

significa lo príncep; per que la honor del jutge es honra-

ment del príncep, e la sua viltat es desonor del príncep e

mala fama.

7. De advocats

/VyocATS SC covenen a príncep que sien bons e leyals e

savis, e que en cada ciutat sien certs avocats e logats per lo

príncep e vedats a ells que no prenguen null serviy de

les gents, per ço que sien pus leyals e que no alonguen los

plets ni facen fer niessió a les gents; e aytals avocats son

a príncep molt * necessaris; e per açò fan mal los prínceps

qui no han aytals advocats. Mas a açò respòs lo monge e

dix que trop costarien al príncep aytals ' advocats, e Ramon
respòs quel príncep es tengut*daver aquells; car totes les

coses qui pertanyen a bon judici, ^ son enaxí estruments del

príncep qui es jutge general, com pertanyen tenalles e

martell e enclusa al ferrer com faça bé lo clau^e quel faça

tost, per ço que sen seguesca la fi en aquelH temps ques

cove.

8. De saygs

^jAYQS^son necessaris a príncep per ço que ab ells pusca fer

pendre els homens qui son accusats, e punir aquells qui han

colpa, e que sien missatgers dels procuradors e dels jutges;

e aquells ^saigs que sien a la messió del príncep e que no

prenguen servey de les gents per ço que sien pus verda-

ders e millors en lur offici. E en aquest pas pot hom conè-

xer'lo príncep com no sia ergullós, car cascún saig signifi-

ca la sua persona, com siaçò que príncep sia per punir

* Reprèn el m.s. A.
I. B, anasso respòs lo monge e diys que trop costarien al princep

aquells.— j. A, tenguts.— 3. B, auer a bon iudici (a ver e bon ?).— 4. B,

e enduia al ferrer com fassa bo lo clau.— 5. B, aquells. —6. A, B, sags

(passim). —7. A, B, misatgcs (usual).— 8. B, aquests.— 9. B, concirar.
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aquells qui mal fan, e en son loc establcx los saigs, loffici

dels quals no es de nobles coses-

9. De enquiridors

Jl^nqueridors se covenen a príncep, qui enquiren e espien

si els jutges els procuradors advocats e saygs, han fetes

negunes coses contra el príncep ni contra les sues gents; c

aquells enquiridors que sien bons e savis e rics, e que sien

en tres maneres, ço es a saber, quen hi haja de majors e

de la mijana mà ' e del poble, per ço que mills pusqucn sa-

ber la veritat, e que Is majors facen la inquisició dels uns

e dels altres per sí metexs, e açò metex d aquells qui son

de la mà mijana e de la mà menor. E aquesta nianera de

inquisició es molt nesessaria per ço que nestíen en major

temor los jutges els altres officials*del príncep, lo qual pu-

nisca sos officials si Is troba en defalliment; car príncep qui

a un official perdona, fa injuries moltes a molts homens,

les quals son contra son offici e de les quals li cove retre

raó a Deu qui totes vegades no perdona.

1 o. De confessor

J\ príncep se cove confessor qui sia bo c honest c savi, c

que sia religiós per ço que sia lunyat pus fortment al mon,

e que a aquell recorren les gents sil príncep en alcunes

coses manifestes fa ^ contra justícia, lo qual confessor ne de-

ja fer consciència al príncep, el qual confessor sia enquc-

ridor sil príncep fa contra son poble: car enaxí col prín-

cep deu haver enqueridors contra sos ofíicials, enaxí lo

deu haver contra sí metex; e aytal enqueridor es molt ne-

cessari a príncep e a les sues gents.

I. B, ma miiana.— 2. B. manca fins al mot officials qui vé més avall.

— 3. B, fa en alcunes coses manifestes.
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IV

Deís rams del Jlrbre imperial

os rams del Arbre emperial son significats en los

rams dels altres Arbres, e majorment en los rams

de la primera part del Arbre moral, los quals

deu haver contra los rams qui son en la segona part d aquell

arbre; e encara se pertanyen a príncep haver .vij. rams en-

frels altres, ço es saber, justicia amor temor saviea poder

honor e libertat, car sens aquests rams príncep no pot

haver bones flors ni bones fulles nis pot collir delí 'bon

fruyt.

J

1 . "De justicia de príncep

usTiOA es ram general en lo príncep a moltes justicies

bones e grans, durables e poderoses, e per açò cove que

la justicia del príncep sia bona e gran e poderosa; e la sua

bonea e granea es significada en les branques del Arbre

moral, la qual significació es necessària saber a príncep

com saja^la sua justicia ab prudència ab fortitudo e ab

les altres virtuts. E enaxí com justicia es ram quis cove a

príncep en quant generalitat, en axis cove que sia ram en

los seus sotsmeses, per ço que sia concordança enfre la jus-

ticia general e les justicies particulars.

2. De amor de príncep

/\mor es ram quis cove a príncep e als seus sotsmeses,

de la qual amor pot hom haver conexença segons que es

1. A, B, del.— 2. A, com saga: B, con sa.
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tractat de caritat en 1 Arbre moral; e covése amor al prín-

cep per ço que am son poble ' e que sia amat per son po-

ble, car amor e amat han concordança; e per açò príncep

deu nodrir son poble a amar* pus fortment que a tembre,

com siaçò que amat sia pus nobla obra de la voluntat que

temut, car més coses soffer hom per amor que per te-

mor. E per açò fan mal aquells prínceps qui no fan força

en ésser amats per les gents e fan força com sien temuts,

la qual temor no pot ésser bona sens amor, ni no pot du-

rar longament, com siaçò que temor «ens amor don gran

passió als coratges dels homens, la qual passió fa consi-

rar moltes coses contra lo príncep, 3 de les quals se nodrcx

desamor contra amor e injuria contra justicia e tració con-

tra lealtat, 'e enaxí de les altres coses qui esdevenen per

temor sens amor. El nodriment damor se fa ab amabilitats

de coses amables, axí com ab justicia qui es amabla natu-

ralment ab humilitat ab honestat e ab les altres formes que

dites havem en la primera part del Arbre moral; el nodri-

ment de desamor se fa per lo contrari qui es de formes

desamables, de les quals parlat havem en la segona part del

Arbre moral. E per açò príncep, en quant vol ésser just

cast e humil e enaxí de les altres virtuts, nodrex son po-

ble a amar coses amables en sí metex, *e d aquell nodriment

nodrex son poble a amar coses amables en ell metex,^c

damdós los nodriments damor se nodrex desamor a dcs-

amar^coses desamables, les quals son injuria ergull e luxú-

ria els altres vicis que dits havem.

3. De temor de príncep

J EMOR es ram quis cove a príncep en dues maneres: la

una e pus principal es que tema Deu; 1 altra es que tema

son poble. Deu tembre Deu per ço que no faça offensió a

I. A, que a son poble ame.— 2. B, a amor.— 3. B, contre príncep.

—

4. A, karitat.— 5. B, en ells nieteys.- 6. A, en ells metex.— 7. A, e des-

amar.
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son poble lo qual Deus li ha comanat en axí com ovelles

qui son comanades a pastor; deu tembre son poble per ço

que no faça offensa a la amor que li ha son poble, car gran

injuria fa príncep a la amor de son poble com fa contra

ell falliment e engàn. En semblant manera poble deu tem-

bre Deu per ço que no li faça offensió en lo príncep que

lur ha donat a senyor; e encara deu tembre lo príncep per

ço que no faça offensió a la amor d aquell e que no destrúa

concordança d amor e temor. Es encara una altra manera

d amor que deu haver poble del senyor, consirant lo poder

del príncep e la saviea d aquell e de sos jutges e procura-

dors e consellers e de la justicia del príncep. E per açò fa

mal príncep qui minva son poder e qui no ha savi consell

e savis offícials, car nodrex son poble a poca temor contra

major temor, del qual nodriment se seguex menor amor,

e per temps desamor e menyspreament lo qual han les

gents a lur senyor.

4. "De saviea de príncep

i\ príncep se cove que sia savi per ço que sapia haver

conexença de la intenció per raó de la qual es príncep, e

que sapia regir s,on poble; e encara, per ço quel poble lo

tema per la sua saviea, car príncep savi es molt temable, *e

més temable per saviea que per poder; car saviea de prín-

cep posa temçr en son consell e en sos offícials e en son

poble, com sia açò que saviea mostre les coses legudes

e no legudes els judicis quis pertanyen a aquells qui fan

contra lo príncep. E per açò sà enrera eren savis los prín-

ceps qui faien apendre a lurs fills filosofia, per ço car es

sciencia general qui iilumina 1 enteniment dels homens'a

conèxer les veritats de les coses; per que los prínceps an-

tics ^adoctrinats de filosofia havien maneres a bon regiment

e a bones costumes naturals.

I. B, conceller.— 2. A, per la sauiea sua car príncep saui es teroa-

bcl molr.— 3. B, a's homens.— 4. B, per quíls antichs prínceps.
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5. De poder de príncep

J\ príncep se pertany' poder, car poder es estrument de

son offici; e es enaxí poder general estrument a príncep,

com es lo martell al ferrer, qui es general a fer coltell es-

paa e clauell.' Enaxí príncep ab son poder es general jutge

als majors mijans e menors, e aytant com son poder es ma-

jor, aytant 1 estrument es millor. E per açò fan mal los ho-

mens de baxa mà qui consenten als majors com lo poder

del príncep sia menor, car per la sua menoritat se pert son

ofBci, es fan les divisions dels regnes e de les terres, e les

tracions e les guerres e molts d altres mals qui esdevenen

per ço car príncep no pot usar de son offíci.

6. De honor de príncep

J\ príncep se cove honor, car honor ha .ij. peus ab los

quals va per justícia, la qual justícia es repòs de poble: 3 la

un peu donor es amor e 1 altre es temor, c per açò prín-

cep aytant com es major son honrament, aytant pot anar*

pus fortment per justícia, com siaçò que honor sia amabla

c tcmebla. E per açò fan mal los prínceps com no con-

serven la honor qui Is cove, e mal fa lo poble quant fa

desonor a son príncep, car en la honor del príncep està

lonrament cl repòs del poble. E en aquest pas pot hom
conèxer la gran noblea donor que tant vol hom ^ haver,

contra la qual honor fan aquells qui ab desonor la volen ha-

ver, e aquests son aquells qui volen haver honor contra la

honor de lur senyor, la qual honor que volen haver no po-

den haver per ço car la volen haver ab desonor qui es con-

trari donor, com sia açò que negún contrari nos pot haver

per son contrari. E açò es significat en los homens mun-

daris qui amen més sí metexs honrar^ que Deu; e per açò

1. B, A príncep pertany.— j. B, e martell.— 3. B, deJ poble,— 4. B,

aytant quant es maior son enteniment aytant pot auer.— 5. B, hom tiol.

—6. B, mundans qui amen mes si eleys (passim) ondrar.
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totes quantes coses han, nois pot abastar a haver honra-

ment, car no lan e volen lo haver. ' E enaxí nos poden

sadollar de ço que no han; e aquest pas es molt útil a en-

tendre.

7. "De tiherlai de príncep

JL•iBERTAT es forma intel•lectual donada a home* per ço

que francament faça bé e francament esquiu mal; car tant

es nobla cosa bé, que de sa noblea es que francament sia

fet c no constret, e tant es mala cosa vici e peccat, que no

li cove que constretamcnt sia desamat, e per ço es donada

libertat a la volentat del home en fer bé e esquivar mal;

e açò metex del enteniment e de la memòria, com siaçò

que Deus per raó de la sua noblea, sia francament objcc-

table al enteniment e a la voluntat e a la memòria del ho-

me, e açò metex dels bens creats. E car home ha libertat

a fer bé e a esquivar mal, ^ si fa lo bé e esquiva el mal,

ha mèrit per raó del qual aconseguesca major bé quel bé

que fa; e si fa mal e esquiva el bé, ha colpa per la qual

aconseguex major mal e pert major bé, quel bé que no

vol fer. E en aquest pas es significada 1 altra vida ab la gran

justicia de Deu.

f[ Deus no ha donada libertat a home que faça mal,

com siaçò que haja donada libertat a home que faça bé e

que no faça mal. E si Deus havia donada libertat a home

que pogués fer mal, hauria creada libertat contra libertat,

e hauria creats dos poders, la un bo c 1 altre mal, e dos

libertats, la una bona e 1 altra mala, la qual cosa es imposi-

blaj-^que Deus sia creador de mal e que una libertat sia

contra altra en un subject, del qual les libertats sicn parts

intellectuals, car ja serien formes necessàries segons cors

natural, $ en axi com lo foc qui es contra laygua francament,

I. B, e uolen lauer.— 2. B, que deus dona a home.— 3. B, c esqui-

var ]o mal (manca fins al mot mal qui vé).— 4. B, impossibila.—5. B,

naturals.
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e laygua contra ell atretal. Emperò en lo sobject'en qui

son conjunctes lo foc e laygua, es la un senyor e 1 altre sots-

mès, axí com lo foc en lo colèric qui es senyor, e laygua

en la carabaça qui es dona. E en ço que home ha libertat

en fer mal, es per ço car té de la natura de que es vengut,

ço es de no ésser, e car es esdevengut*en peccat original;

per que en axí ha libertat de fer mal per raó de sa appro-

priada natura, qui li vé de no ésser, qui es lo seu centre

al qual^devalla ab peccat francament, axí com la pera qui

devalla al seu centre ab la ponderositat quel seu centre li

ha appropriada, per ço que pusca ésser centre d aquella *e

que la pera pusca haver en ell repòs. E en aquest pas pot

hom conèxer quals son los començaments de la libertat

que Is homens han en fer mal, la qual libertat es privació

de libertat, ^ de la qual no volen los homens usar en fer

bé e en esquivar mal. E aquest pas es molt útil e subtil a

saber.

|[ Segons ço que de libertat dit havem, cove príncep

consirar libertat, per ço que am libertat en fer bé e en es-

quivar mal, e que desam la libertat que ha en fer mal. E
per açò lo poble no deu ésser contra la libertat quel prín-

cep ha en fer bé e en esquivar mal, car si ho es, enclinen

lo príncep a usar de la mala libertat en fer mal; per que

fa contra sí metex aquell poble qui vol que en la ciutat

sien alcunes antigues costumes qui son contra justícia e

contra libertat de fer bé e d esquivar mal.

|[ Dit havem dels rams del Arbre emperial, e segons

que dit havem, segons les .vij. maneres pot príncep consi-

rar los altres rams que li covenen, axí com fermetat qui

es noblea de príncep^ ésser ferm e constant, e gran viltat

es sua que sia de dobles paraules, de la qual constància

I. B, com lo subiect.— 2. A, endeuengut.— 3. B, a la qual.—4. B,
pusca ésser daquella.—5. B, de la libertat.— 6. B, qui es nobla cosa^ de
príncep.
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pot hom haver ' conexcnça éh lo tractat que delia dit havem

en les branques del Arbre moral. E açò matex de pacièn-

cia lealtat e larguea, e de les altres formes primeres qui a

príncep se covenen.

De les fulles del Jlrbre imperial

^^ ES fulles del Arbre emperial son significades en

los altres Arbres primers; emperò nos volem

tractar delies en aquest Arbre breument. E com

Ramon volc tractar primerament de quantitat, consirà que

a príncep se covenen costumes*e leys e ordonaments an-

tics 'qui signifiquen les fulles a conservació de son regne,

e lornamet-* d aquell. E en aquesta consideració cstec lon-

gament, e en sospirant dix aquestes paraules: Guillem! * Ah,

com gran dampnatge es com yo no he ajudadors qui m aju-

den ^a públic bé a tractar! Car si yo havia bons ajudadors,

yo veig manera per la qual la sciencia de dret qui es con-

fusa, vendria a declarament, e en breu de temps hom la

poría saber. Ramon! dix lo monge: Bo es que tu pos en

aquest Libre la manera que dius, per ço car temps venir

porà'ques complirà ço que tu desires. E per açò Ramon

dix que ell no poría posar la manera en breus paraules, ni

en longues paraules ell ^ no la volia posar, e per açò no vo-

lia tractar d aquella matèria. Mas lo monge li dix tantes

de paraules, que li feu haver consciència si ell no tractava

daquella matèria, pus que Deus lin havia dada conexen-

i.B.potauer.— 2. A, constumes.— 3. B, ancians.—4. B, ordena-

ment.— 5. A, Guiem: B, manca aquest nom.— 6, A, qui m'aiuden be.—
7. B, pora ucnir.— 8. B, manca ell.



Arbre de Sciencia 321

ça, com siaçò que Deus no dona neguna res debades^ E
per açò han colpa' aquells a qui ell dona, si no porten a fi la

gràcia que de Deus rceben c que hi faccn lur poder; e per

3ÇÒ Ramon hac voluntat que Icugerament íractàs de la ma-

nera* general quis pertany a la sciencia de dret, car com-

plidament non podia tractar per sí metex, car no sabia los

drets particulars; e encara que era pus ententiu^a altres

coses pus nobles a tractar e qui son de major fi.

2. Considerà Ramon en les formes primeres generals

a la sciencia de dret. Nomenà n .xl. sots les quals poden

estar tots los particulars de la sciencia de dret civil, les

quals formes son aquestes: comprar, vendre, prestar, re-

tre, comanar, prometre, provar, atorgar, negar, dubtar,

establir, procurar, tolre, logar, acusar, escusar, cambiar,*

perdre, ^atrobar, donar, condicionar, turmentar, aontar,

enganar, infamar, emblar, luxuriar, trair, auciure, blasto-

mar,^ desobeir, mentir, de necesitat, de càs, de sciental-

ment, de ignorantment,*de oblidamcnt, de libertat, de ser-

vitut, de presumpció.

3. A ordonar un libre general a la sciencia e rectòri-

ca'de dret, covenría consirar les .xl. formes que dites ha-

vem, e de cascuna donar concxença, segons que nos havem'**

donada conexença de les .C. formes primeres en 1 Arbre ele-

mental, e que hom applicàs a les .xl. formes," exemplis par-

ticulars de dret, segons que nos havem applicats a les .C.

formes en 1 Arbre sensual e en 1 Arbre humanal, exemplis'*

naturals. E covenría encara que hom seguís la manera en

les .xl. formes, que nos havem seguida en les branques

del Arbre humanal, discorrent cascuna forma per 1 altra, e

reebent lo significat d aquell descorriment, segons que es

reebut en les màximes de la Jlrt inventiva e de la Tauía

1. A, encolpa.— 1. B, matèria.— 3. B, contentiu.—4. B, rendre.

—

5. B, catiuar (caraiar ?).—6. A, pendre.— 7. B, fflastomar.— 8. B, de ig-

norament.—9. B, o retòrica.— 10. B, que auein.— 1 1. B, karanta formes.

— 12. B, per eximplis.
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general, cnaxí que de .iij. formes generals a la sciencia de

dret, fos feta una màxima segons lorde de la 7[rl inven-

iiva, e que en cascuna màxima fos donada una qüestió de

dret, la solució de la qual en la màxima fos significada

segons que les menudes qüestions de la Jlrl inventiva son

significades en les màximes, com sia feta 'delies solució

per raó natural e necessària. E en aquesta manera enaxí

ordonada poría hom la sciencia de dret qui es de particu-

lars, redoure*a lurs formes generals e donar doctrina en

les qüestions a praticar la sciencia.

4. Covenría encara que hom les .xl. formes descorre-

gués per los accidents dels arbres primers, per ço que Is

accidents quis seguexen de les formes en la sciencia de

dret, pogués hom conèxer, car los uns accidents son se-

gons un arbre, e altres son los accidents segons, qui son

3

segons altre arbre, axí com los accidents del Arbre ele-

mental qui son differents als accidents del Arbre vegetal.

E haúda conexença dels accidents primers, que hom los

applicàs als accidents de les .xl. formes, e que ab ells feés

judici e advocació *mesclants los uns accidents en los al-

tres, enaxí com les unes formes en les altres, e reebentí

los significats segons les natures de les formes e dels acci-

dents qui ixen d aquells mesclaments.

5. Covenría encara quel príncep feés apendre lo li-

bre a homens qui fossen jutges e advocats, per ço que per

ell poguessen jutjar e advocar e molts pleyts en breu de

temps determenar per necessàries raons e naturals; e aquells

jutges e advocats que fossen logats per lo príncep, segons

que ja havem dit, per raó del qual loguer lo libre mills

porícn entendre, e per ell concordar los accidents de dret

qui venen a càs e qui son particulars als accidents necessa-

ris e naturals qui estan ^ en les formes generals. E aquest

I. B, fetes.— 2. B, la sciencia de dret de particulars redur (reduir).

— 3. B, los accidens qui son.—4. B, e que ab elles fees iudici e auoca-

eions.— 5. A, en reeben.— 6. A, als qui stan.
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pas es molt útil a saber a aquells qui amen la sciencia de

dret.

6. Ramon volc jaquir*la matèria de les fulles, e volc

pasar a la matèria de les flors; mas lo monge lo pregà que

donàs alcún exempli de la matèria de les fulles. *E per açò

Ramon donà exempli de la art en la forma de comprar e

de vendre segons las .ix. maneres dels generals accidents;

per lo qual exempli se pot hom haver a la pràtica de les

altres formes.

I . De quanlilat dél Jlrhre imperíal

LXn cavaller vené son cavall a un mercader per .C. florins,

e en aquella 3 venda està quantitat de la substància del ca-

vall c dels florins; la qual quantitat es subjecta a la forma

de comprar e de vendre, enaxí quel cavaller reeba tots los

florins, e cascú en son pès degut e en espècie daur, e en-

cara, que sia sencer cascú dels florins. Açò metex^deu ree-

bre lo mercader en lo cavall, ço es a saber, quel cavall sia

sà e sencer e haja lo frè que li cove, car axí se cove ^ al ca-

vall entegritat de sanitat, com al florí de fígura; e açò me-

tex del frè qui es al ús del cavall e del mercader, axí com

los florins^ al ús del cavaller. E en aquesta compra e venda

posa 1 Arbre elemental quantitat discreta, e color e pès en

los florins, e fígura en lo cavall; e 1 Arbre vegetal hi posa

quantitat en quant sanitat del cavall e purificació del aur;

e 1 Arbre sensual hi posa quantitat de paraules oídes per

oir, per raó de les quals es la compra condicionada, e es

vista la color del cavall e la discreta quantitat dels florins;

e 1 Arbre ymaginal ymagina la quantitat del cavall e dels

florins, e determena certa quantitat del subject'en quis fa

la compra e la venda; e 1 Arbre humanal hi posa les sem-

blances dels altres arbres e les virtuts naturalment, ço es

a saber, justicia de quantitat donada e reebuda, segons na-

I. A, seguir.— 2. B, flors.— 3. B, aquesta.—4. B, txi meteys.— 5. A,

li coue.— 6. B, lo florí.—7. B, obiect.
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tura de membrar entendre e amar de ]a vendició c de la

compra.

2. De qualitat det Jírbre imperial

L^N la venda del cavall se posa qualitat de bontat en quant

lo cavaller promet quel cavall es bo, es posa qualitat del

aur en quant lo mercader promet donar bon aur; e encara,

quel mercader promet donar qual nombre, el cavaller ven-

dre qual cavall, ço es blanc 'o negre, o aquest o aquell.

E en aquesta qualitat son moltes qualitats ajustades, ço es

saber, moltes semblances de qualitats reals, axf com quali-

tat de paraules ofdes per lo seny e sustentades en lo sòn*

qui es del Arbre elemental; e enaxí de les altres qualitats

ymaginades e sentides, de les quals qualitats es condicio-

nada la venda e la compra del cavall sots hàbit de qualitat.

3. De relació del Jírbre imperial

CíN la compra del cavall està relació en quant la un ven e

1 altre compra, el subject d aquella relació està en lo cavall

e en laur o en lo valent 3 d aquell, e en lo cavaller el mer-

cader, en axf que quatre termens son a aquella relació de-

jus posats, sens los quals la relació no poría ésser, ni sens

la relació la compra ni la venda res no seria, ni encara sin

fallia un o més dels termens. Es, doncs, la compra e la

venda condicionada segons les natures de les primeres for-

mes de la relació, a la qual relació san-^los arbres diversa-

ment segons lurs natures, en les quals natures la relació es

sustentada.

4. De acció e passió del Jlrhre imperial

Tlél•l la compra e venda del cavall estan acció e passió, en

axf com lo cavaller^ ha acció en los diners el mercader en

I. A, quel mercader promet donar qual nombre cauall uendre co es

blanc.— ». B, per lo so. —3. P, aut in vaíore.—4. B, son.—5. B, e en

ayxi col caualler.
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lo cavall, per ço car s i fa cambiament d acció e de passió,

'

enaxí quel cavaller passa a haver 'acció en los diners per

raó de la acció que havia en lo cavall, el mercader passa a

haver acció en lo cavall per la acció ''que havia en los di-

ners; e enaxí la passió es conseqüència de la acció, e açò

segons les condicions dels arbres; car si lo cavaller promet

a vendre sencer cavall e bo, passa a haver acció en bon

aur e en lo nombre degut, nomenat per paraula e oít en lo

sò, membrada aquella paraula e entesa e amada per lo mer-

cader. Esil cavaller no promet a vendre bon cavall ni sen-

cer, no passa a haver acció speritualment en lo preu si es

entenció del mercader* que compre bon e sencer cavall per

•C. florins. Emperò vol dret segons raó de 1 Arbre sensual,

quel mercader sia punit p^r ço car no demana ço que pot

ésser dit e oít del cavall e encara vist, enaxí que demàn al

cavaller si es bo e sencer lo cavall, ^e encara que asayg

aquell segons la acció quel seny del mercader ha en atè-

nyer veritat del cavall. ^Emperò aquell passament al qual

passa lo cavaller de acció en .C. florins, no es segons dret

esperitual, car es contra les branques de la primera part

del Arbre moral.

5. Del hàbit del Arbre imperial

l^A compra e la venda del cavall està sots hàbit general,

sots lo qual poden ésser comprades e venudes moltes co-

ses; e per açò covenría que fos fet un hàbit de comprar e

de vendre 7 en la sciencia de dret, ço es un establiment or-

denat e reglat per los començaments naturals en los arbres

sembrats, axí com lo cavaller qui deu vendre el cavall sots

hàbit de justicia e de prudència e de fortitudo e de cari-

tat. E per açò deu dir los hàbits^ del cavall si son bons o

1. B, si fa camiaraent daccio e de possessió.— 2. A, passa hauer: B,

passa auer.— 3. B, per rao de la acció.—4. B, e sil caualler no promet
a uendre bon cauall ni sancer en lo preu si es entenció en lo mercader.
— 5. A, al caualler es sancer lo cauall, —6. A, del qual.— 7. B, de com-
pra e de uenda. ~8. A, abtes.
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mals, car per los bons ha caritat a sí metex, e per los mals

ha caritat a son proïsme; e si alcún hàbit es mal en lo ca-

vall 'el cavaller noi diu al mercader, ven lo cavall contra

justícia e prudència, caritat *c fortitudo; per raó de la qual

venda lo ponix justícia dels bens esperituals qui venen per

ella per prudència fortitudo e caritat. B aquest puniment

pertany a Deu, mas no al príncep; per quel' mercader

sia axí diligent a comprar sots hàbit de prudència en sa-

ber los hàbits del cavall enans que pac los diners, com lo

cavaller ven sots hàbit de prudència, en quant vol saber

si Is florins son daur e de bon pès.

6. De situs del Arhre imperial

JlIn la compra e la venda del cavall son paraules assitua-

des sots certs termens; car lo cavaller assitúa aquelles

segons vous qui signifiquen venda e bontat e hàbits'^ del

cavall, cl mercader pren aquells assituaments en lo remem-

brament enteniment e voler en qui les paraules del cavaller

son enaxí assituades sots espècia de vendició, com les le-

tres del segell en la cera posen lurs semblances. E açò me-

tex se converteix en les paraules que diu lo mercader a

donar los .C. florins al cavaller per lo cavall, les quals pa-

raules pren lo cavaller a sa memòria enteniment e volun-

tat. Els passaments de les impremsions son dels estru-

ments^del Arbre sensual e ymaginal; e per açò segons les

semblances qui son en la primera part del Arbre moral,

deuen ésser aquelles assituacions per ço que hagen figura

complida, circular quatrangular e triangular, qui son me-

sures e condicions don son plenes les figures qui signi-

fiquen les formes naturals quis covenen^a vendició e a

compra; e es la figura circular en continuació de justícia

prudència fortitudo e caritat; e es quatrangular en quant

I. A, e si alcun abte...: B, e si alcun uici es en lo cauall mal.— i. A,

manca aifuest mot.— 3. B, per so quel: P, ut,—4. B, abtes: P, conditio-

nes,— 5. B, csturments.— 6. A, conuenrien.
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la compra e la venda es de .iiij. termens, ço es de 1 acció e

passió del cavaller el mercader que dita havem, e del sub-

ject qui es de cavall e daur; el triangle es de la intenció

qucl mercader ha en comprar lo cavall e en vendre 'laur

c lesguardament en que son la assituació'del cavall e del

aur; e açò mctex de la entenció del cavaller. E aquest trac-

tat de la assituació applicada a comprar e a vendre es molt

útil a saber, e es una espècia de la art de mercaderia.

7. De temps del Arbre imperial

Cn la compra e venda del cavall es temps de paraules

presents, de les quals savenen lo mercader el cavaller, 3 en

dar lo cavaller el cavall en aquell temps metex que reeb

los florins del mercader; e 1 mercader atretal, en aquell

temps que promet donar los florins deu reebre el cavall.

E per açò temps se ha aytant segons sa presencia als di-

ners com al cavall; e sil mercader paga els diners en ab-

sència del cavall, deu retenir condició com lo cavaller li do

aquell cavall que li ha promès a donar per .C. florins, c no

pijorat de neguna condició. E açò metex deu fer lo cava-

ller si liura el cavall al mercader en absència dels diners.

8. De loc del Arbre imperial

ONAxf com temps sà egualment a la presencia dels diners

e del cavall e a la possessió* de cascú, enaxí loc sà egual-

ment a la possessió dels diners e del cavall, ço es a saber,

queden un loc metex liure lo cavaller lo cavall al mercader,

el mercader los diners al cavaller. Emperò per raó del cm-

patxament del loc no covinent moltes vegades en un temps

metex que en ell sien los diners el cavall,^ vol dret segons

caritat justícia e lealtat e entenció principal, que en un

temps e en un loc pusquen ésser liurats los diners, e en al-

1. B, c uendre.— 2. P, assiluafío et promissió.— 3. A, sauenen lo ca-

ualler.—4. A, manca fins al mot possesió de més avall.— 5. B, manca que,

— 6. B, manca el cavall.
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trc temps c loc lo cavall. E si cnfrc aquella diversitat de

temps c de loc moria lo cavall, vol dret quel mercader no

siatengutde donar los diners, o quel cavaller los reta sils

ha reebuts; e açò sosté dret segons les formes naturals

que posa differencia enfre loc e loc, c temps e temps, en

1 Arbre elemental.

|[ Segons que es donada doctrina a usar dels acci-

dents en comprar e en vendre cavall, pot hom haver cone-

xença com sapia usar dels accidents en comprar e en ven-

dre 'vinya o castell o drapía o nau, *e enaxí de les altres

coses subjectes a comprar e a vendre. E per açò lo exempli

que havem donat en lo cavall, es una espècia del hàbit ge-

neral a la sciencia de dret, e es doctrina com hom sapia

ordonar drets escrits especials, dejús estants al hàbit ge-

neral de dret.

VI

De les flors del Jlrhre imperial

3^^ ES flors del Arbre emperial son los judicis del

príncep e de sos officials; les quals flors son sig-

nificades en les flors dels altres arbres e en lo

procés de aquells. E son encara les flors del príncep re-

giments e ordens moguts 3 a justícia e a pau de gents. E les

flors del príncep son empeltades en les flors de son poble;

e per açò son pus altes e majors e pus belles que de ne-

gún altre home; car la matèria dejús del honrament de son

poble, convertexen en 1 onrament del príncep. Emperò
quant lo príncep es mal, son les sues flors males, car per-

I. B, de comprar o de uendre.— 2. A, e drapia e nau.— 3. B, e or-

donacions moguts; P, el ordinationes mote.
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vertexen lonrament dejús en desonor de les gents, enaxí

que fan estar lonrament dejús en desonor' desús; e per açò

son les flors del príncep leges e informades de mala* fi-

gura, e non pot exir bon fruyt.

2. Les flors del príncep son estruments^a regiment

de les flors del seu poble, enaxí que responen a molts re-

giments les flors* del príncep; e per açò príncep no deu

ésser negligent ni molt dormir ni cassar ni sojornar; car

en la sua ociositat son ocioses les sues gents, car no han

estrument qui Is mova^a regiment ni a pau, e per açò son

en treballs e en guerres les gents del príncep per la sua

ociositat, e car ^ fa contra la fi per que es príncep, enaxí

que buyda sí metex de aquella fi per que es, e en lo seu

buydament buyda la fi de son poble. E per açò fan mal

los prínceps qui sadeliten en la vanagloria daquest mon e

en los delits carnals e sensuals, ^ pus que a tantes coses han

a respondre, axí com lo martell qui es estrument a molts

claus, el ciri cremant a illuminar mols homens en la cambra.

VI 1

Del fruyt del Jlrbre imperial

^^ O fruyt del Arbre emperial es pau de gents, per

^^^) ço que en pau pusquen estar, e Deus membrar

tifegggg^ entendre e amar, honrar *e servir; car gents qui

sien en guerra e en treball los uns contra los altres, no son

en disposició com Deus pusquen molt amar honrar e ser-

vir, e encara 9 quels uns no poden haver caritat a sí metexs

1. B, a desonor.— 2. A, e de mala.— 3. B, estrument.—4. P, florum.

— 5. B, moga.— 6. B, car (sense conjunctiva).— 7. B, manca e sensuatt,—
8. B, e ondrar.— 9. B, amar e seruir. Encara.
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ni als altres, tant son occupats per los' treballs e les guerres

de les terres. Per que enaxí com les plantes requiren se-

gons lur necessitat la calor del sol el ros de la nit, enaxí

poble requer al príncep ajusticia e pau; per que fan mal los

prínceps, car soffiren guerres en lurs terres, ni car guerre-

jen los uns ab los altres contra justicia e pau, e les flors

dels arbres per qui son prínceps; car mal príncep tots los

Iruyts e les flors qui li estan dejús, 3met en treball e en

guerra; e per açò es digne de haver gran pena com no té

en justicia e en pau son regne. E en aquest pas pot hom
conèxer còm grans son los mèrits del bon príncep e grans

son los guardons que espera; e si es mal, còm son grans les

penes qui 1 esperen^ per raó de les grans colpes que han.

2. Lo fruyt del Arbre emperial es general als fruyts

qui li estan dejús, enaxí com la calor del foc qui es gene-

ral a la calor del pebre, del home, del leo, de la grua c

del peix, sens la qual calor general, la calor d aquests cn-

dividuats que dits havem, no poría ésser estrument a ésser

coses escalfades. E per açò lo fruyt^del príncep qui ha

tants fruyts a respondre, es malalte com senclina a coses

especials contra les generals, axí com lo mal príncep qui

ama més la sua utilitat que la utilitat de son poble; car en

la malaltia del fruyt del príncep son malalts ^ los altres

fruyts, axí com lo pebre, lo home, lo leó, la grua, el peix,

qui serien malalts sil foc restrenyía^sa calor e no la dona-

va a aquells.

3. En negún fruyt no ha tanta de mala sabor ni odor

com en lo fruyt de mal príncep; car lo fruyt especial si es

mal en sabor e odor, es mal a coses especials e poques;

mas fruyt mal 9 que sia general, a tuyt'°dona mala sabor e

odor, e per açò es maravella com mal príncep cuyda ha-

ver valor com en ell sia fruyt de tan mala sabor e odor, e

I. A, pels.— 2. B, a príncep — 3. B, deiors.— 4. B, manca fins a' se-

güent article los.— 5. B, que esperen.—6. B, frut (passim).— 7. B, ma-
lautes.— 8. B, los destruya.—9. A, qual.— 10. B, a tots.
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d on SC scguexen tants de mals'c tantes de malalties, con-

tra tantes gents e tantes sanitats qui son coses qui molt va-

len. E la mala sabor *e odor de fruyt de príncep s ateny en

les males obres daquell, les quals ells cuyden amagar e ce-

lar a les gents sots espècia de bona sabor e odor; e car la

mala sabor e odor del fruyt es general, no la poden celar

a les gents, axí com lo foc qui no porfa celar sa calor al

home qui menuga lo pebre,' ni 1 príncep al poble son vici,

en quant fa injuries e malvestats e engans a les sues gents,

qui han ulls ab que veen e orelles ab que oen los mals

que senten, per ço car no han pau ni bon regiment ni bon

exempli de lur senyor. E en aquest pas pot hom conèxer

que no es negún arbre qui faça tant mal fruyt, tant perillós,

tant dampnós, ni d on venga tant de mal, com d arbre de

mal príncep.

j. A, odor e sabor...: B, sabor e odor don se sigueys mes de mals.

1. B, a mala. — 3. B, qui menga el pebre.
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